
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset 
Dato: 11.04.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Innkjøpsfaglig rådgiver Bardu kommune, orienterer om innkjøpssamarbeid. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 27.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll KS 25.02.19 og 28.02.19 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 13/19 11.04.2019 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 
Møteprotokollen av 25.02.19 og 28.02.19 godkjennes. 

Kort sammendrag 
Møteprotokollen fra møte i kommunestyret 25.februar og 28.februar 2019 er tilgjengelig 
elektronisk på kommunens nettside: 
 
http://compa.docpub.com/getfile.php/4425677.296.mwzswbwublukli/KS_Protokoll_190225.pdf
?&force=1 
 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4418807.296.jmniumwsja7jqp/KS_Protokoll_19022
8.pdf 

Saksutredning 
 

Administrasjonens vurdering 
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Brannvernsamarbeid 

mellom 

Dyrøy og Sørreisa kommune 

 
Avtalen vedtatt 2019.  

Avtalen erstatter tidligere avtaler inngått i 1998.  
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1. Avtaleområde 
Kommunene Dyrøy og Sørreisa har inngått samarbeidsavtale innenfor områdene:  

 Forebyggende avdeling, og felles feier og tilsynstjeneste. 
 Overordnet vakt samt felles brannsjef  

Avtalen er opprettet i medhold av Kommunelovens § 28-1b. Lov om brannvern § 9 og 15. 
Samarbeidsavtalen skal sikre at kommunene har en tilfredsstillende brannordning basert på 
de krav som følge av dagens kommunelov, lov om brann og eksplosjonsvern, samt forskrift 
om organisering og dimensjonering av brannvesen og Forskrift om brannforebygging.   

Denne avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler mellom Sørreisa og Dyrøy Kommune: 

 Avtale om utvidet brannvernsamarbeid fra 1998 med virkning fra 01.01.1999 
 Avtale om felles feier fra 1998 med virkning fra 01.05.1998  

 

2. Målsettinger 
En optimal utnyttelse av brannvernressursene innenfor forebyggende arbeid, feiing og tilsyn 
samt styrke samarbeidet innenfor beredskap og tilsynet med særskilte brannobjekter. 
Avtalen vil sørge for en rettferdig fordelt og kostnadsbesparende økonomi. En slik 
optimalisering vil medføre økt kompetanse og kapasitet for gjennomføring av de lovpålagte 
brannvernoppgavene i begge kommunene. 

 

3. Lokalisering og ansvar 
Brannsjefen med stedfortreder er ansatt i Sørreisa kommune og med administrasjonssted i 
Sørreisa.  
Feier er ansatt i Dyrøy kommune med utgangpunkt fra Dyrøy kommune.  

 

4. Økonomi og tjenestekjøp 
Dyrøy kommune kjøper tjenester av Sørreisa kommune for å dekke lovkravene i forhold til 
brannsjef, overbefalsvakt og de forebyggende oppgaver. De faktiske kostnadene fordeles ut 
fra en fordelingsnøkkel basert på innbyggertallene 31.12 hvert kalender år.   

Sørreisa kommune kjøper feier og tilsynstjenesten av Dyrøy kommune basert på 
selvkostprinsippet. Driftskostnadene beregnes prosentvis ut fra antall husstander, hytter og 
fritidsboliger i den enkelte kommune.  
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5. Delegert myndighet 
Kommunestyrene er i den enkelte kommune den øverste brannmyndighet i sin kommune. 
Brannfaglig myndighet skal utøves av kommunestyret ved brannsjef.    Gjennom 
delegasjonsfullmakt gitt av den enkelte kommune vil brannsjefen utøve sine 
arbeidsoppgaver/plikter etter gitt lovverk. Kommunestyrene/rådmannen i Sørreisa delegerer 
oppgaver etter lov om brannvern til brannsjefen det samme gjør kommunestyret/rådmann i 
Dyrøy kommune. 

 

6. Virkeområde og ansvar 
6.1 Beredskap og overordnet vakt 
Brannordningen i Dyrøy og Sørreisa kommune skal bygges opp etter de krav som 
Brannvernloven, Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, Forskrift om 
brannforebygging og internkontrollforskriften stiller 

Brannsjefen har ansvar for at det utføres brannsyn i Dyrøy etter de gjeldene lover og 
forskrifter (Brann og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging.)         

Brannsjefen har ansvaret for at det lages en årlig øvingsplan i Dyrøy brannvesen, øvingsplan 
lages sammen med utrykningslederne i Dyrøy brannvesen og skal være basert på 
brannvesenet oppgaver i Brann og eksplosjonsvernloven og kommunens ROS analyse. Antall 
øvelser skal være i forhold til kravene som stilles i Forskriften om organisering av 
brannvesenet og Veiledningen om røyk og kjemikaliedykking.  

Overbefalsvakt i Sørreisa brannvesen er også Dyrøy brannvesens overbefal. 

Ut alarmering og kommunikasjon foregår over nødnettsambandet. 110 sentralen i Tromsø 
har ansvar for å utføre varsling til brannmannskapene i Dyrøy brannvesen. 

Vakthavende befal i Sørreisa brannvesen vil motta alarm på vaktradioen samtidig som 
mannskapene i Dyrøy brannvesen utkalles. Utrykningsleder i Dyrøy brannvesen vurderer 
nødvendigheten om bistand ut fra situasjon og hendelsens omfang.  

Dyrøy kommune skal ha egen beredskap og brannstasjon, med utstyr som setter 
mannskapene i stand til å løse brannvesenets oppgaver i forhold til Brann og 
eksplosjonsvernloven og Dimensjoneringsforskriften. Mannskapene skal gjennomgå 
godkjent opplæring i forhold til kravene som stilles til deltidsmannskaper.   
Utrykningslederne skal ha godkjent opplæring i forhold til sin rolle som utrykningsleder.  

Drift og vedlikehold av brannstasjon i Dyrøy med nødvendig utstyr, samt lønn og vedlikehold 
av eksisterende utstyr til mannskapene er Dyrøy kommune sitt ansvar.  
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6.2 Forebyggende oppgaver som feiing og tilsyn 
Feieren er ansatt i Dyrøy kommune og lønnes av Dyrøy kommune.  
Feie og tilsynsavdelingen ledes og administreres av brannsjefen/varabrannsjef. 
Ved arbeid i Dyrøy er feierens utgangspunkt Dyrøy. Ved arbeid i Sørreisa er feierens 
utgangspunkt Sørreisa. 
Godkjent transportmiddel i forhold til arbeidsmiljøloven og bruksområdet besørges av 
kommunene.  
Nødvendig utstyr og materiell kjøpes inn ved behov og etter avtale med budsjettansvarlig og 
brannsjef.  
Feiing og tilsyn skal gjennomføres ut fra behov og ut fra oppsatt feie og tilsynsplan, 
og omfatter alle objekter som kommer under de gjeldene lover og forskrifter på området.   

 

7. Byggesaker 
Branntekniske byggesaker skal behandles av Dyrøy kommune, ved behov oversendes saker 
til brannsjefen i Sørreisa og Dyrøy, for gjennomsyn og med mulighet for å komme med 
bemerkninger. 

Byggesaksavdelingen i Dyrøy kommune skal informere brannsjefen vedrørende endret bruk 
av bygninger, som medfører at bygningen vil komme under definisjon som et § 13 objekt, og 
ved oppføring av bygg som vil komme under samme tilsynskategori.     

 

8. Innkjøp og anskaffelser i Dyrøy  
Ved investeringer som kommer under lov om offentlig anskaffelser gjøres dette i dialog med 
brannsjefen/varabrannsjef, selve anskaffelses prosessen gjøres av Dyrøy kommune.  

Innkjøp som ikke kommer under lov om offentlig anskaffelse innenfor det vedtatte 
driftsbudsjettet på ansvarene 481 Brannvern, og 482 Feiing og tilsyn, skal skje i samråd med 
og etter godkjenning av budsjettansvarlig i Dyrøy kommune, men selve innkjøpet kan gjøres 
av brannsjef/varabrannsjef. 

 

9. Økonomi ved gjensidig bistand 
Assistanse ved hendelser godgjøres etter de til en hver tid gjeldene satser fra KS.  
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10. Varighet  
Avtalen er undertegnet ut fra gjeldene lover og forskrifter pr 2019. Ved fremtidige endringer 
i lover og forskrifter må samarbeidsavlen med ordninger tas opp til ny behandling i de 
respektive kommunene. Avtalen gjøres løpende med ett års oppsigelse fra begge parter.  

Eventuell tvist skal avgjøres ved voldgift der hver av partene oppnevner sin egen 
representant og med lensmannen ved Finnsnes lensmannskontor som voldgiftsdommer. 

 

11. Gyldighet 
For at denne avtalen skal være gyldig, må den være vedtatt av avgjørende myndighetsorgan 
i begge kommuner.  

 

Godkjent i Dyrøy Kommune                                                            Dato……………..Sak…………. 

Godkjent i Sørreisa Kommune                                                        Dato………………Sak…………. 

 

 

 

………………………………………..                                                             …………………………………………… 

Ordfører Dyrøy                                                                                  Ordfører Sørreisa
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/84 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 21.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Suppleringsvalg til Fremskrittspartiets varaliste til kommunestyret 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret i Dyrøy 4/19 03.04.2019 
Kommunestyret 9/19 11.04.2019 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 
Roger Tronstad velges som 6. vararepresentant for Fremskrittspartiet til kommunestyret ut 
valgperioden. 

Kort sammendrag 
Etter at Tom Erik Forså ble innvilget fritak for resten av valgperioden til kommunestyret, rykket 
Ørjan Thommassen opp som nytt fast medlem av kommunestyret. Fremskrittspartiet (heretter 
FRP) har 4 faste representanter. De har en varaliste som nå består av 5 personer. FRP mener 
dette er for lite, og de har ytret ønske om å få utpekt én ny person som vara til kommunestyret. 

Saksutredning 
Ønsket fra FRP må behandles utfra valglovens §14-2. Andre og tredje ledd lyder slik: 

(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom fylkesordføreren eller ordføreren finner dette nødvendig. 

(3) Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt 
utilstrekkelig, og forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan 
vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige 
vararepresentantplassen. Gruppen underretter deretter fylkesvalgstyret eller valgstyret, som 
velger vedkommende som vararepresentant dersom valgbarhetsvilkårene er oppfylt. 
 
FRP stilte liste til valg i 2015 som inneholdt 10 navn. Hadde listen inneholdt flere navn ville det i 
valgoppgjøret ha vært 4 faste og 7 vararepresentanter.  
 
Som det framgår av andre ledd i §14-2 er det i dette tilfellet opp til ordføreren om det er 
nødvendig med et nytt valgoppgjør. Ordfører ønsker å imøtekomme FRPs ønske. Imidlertid kan 
det ikke gjøres et nytt valgoppgjør ettersom lista FRP stilte til kommunevalget 2015 ikke har 
flere valgbare kandidater. 
 
Man er da er i en situasjon hvor en må ta i bruk tredje ledd av §14-2. FRP har i e-post til ordfører 
utpekt Roger Tronstad som vararepresentant.  
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Valgstyret må ta stilling til om Roger Tronstad er valgbar. Valgstyret kan ikke overprøve FRPs 
utpekelse.  
 
Administrasjonen har funnet ut at Roger Tronstad oppfyller valgbarhetsvilkårene. 

Administrasjonens vurdering 
Valglovens §14-2 tredje ledd åpner for å utpeke ny vararepresentant til kommunestyret, selv om 
listen til gruppen ved valget ikke inneholdt vedkommende navn. 
 
Administrasjonen tolker nevnte paragraf slik at det ikke er noen automatikk i den aktuelle saken. 
Det er bare 6 måneder igjen av valgperioden. Spørsmålet er om de har et tilstrekkelig antall 
vararepresentanter. Ingen av de 5 vararepresentantene har søkt fritak. Det vil si at de har 
møteplikt, jfr. kommunelovens §40 1. ledd. Utfra at FRP normalt sett ville hatt 7 
vararepresentanter, stiller administrasjonen seg likevel bak ordførers vurdering.
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%  Fylkesmannen i Troms og Finnmark Vårdato= Vårref:

Romssaja Finnmårkku jj/lkkamänni 6-3-2019 2018/1 197—
Tromssan  ja  Finmarkun maaherra

Deres dato: Deres ref:

Dyrøy kommune Saksbehandler, innvalgstelefon

Dyrøytunet 1 Remi A. Møller,

9311 BRØSTADBOTN WDYRØY KOMMUNE

1 i MAR 2019

Shah.:  '  c Saksnr.: 13 cl lo

KODE §-

Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - Fylkesmannens tilsyn med

Dyrøy kommune  — saksbehandling i saker om spesialundervisning

Vedlagt følger foreløpig rapport i forbindelse med Fylkesmannens tilsyn med hvordan Dyrøy

kommune som skoleeier ivaretar de plikter som følger av opplæringsloven § 13-10 for å sikre at

elevene i kommunen får oppfylt rett til spesialundervisning etter opplæringsloven  §  5-1.

Fristen for kommunen til å gi skriftlig tiibakemeiding på den foreløpige rapporten er satt til

28.3.2019.

Dersom det er spørsmål, kan vi kontaktes.

Med hilsen

Eivind Bratsberg (e.f.) Remi A. Møller

seksjonsleder tilsynsleder/seniorrådgiver

Dokumentet  er  elektronisk godkjent

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 03 00

fmtf ost Ik m nnermo Statens Hus Strandvegen 13, Tromsø www.mlkesmannga/Lf
Sikker melding: 9815 Vadsø Damsveien 1, Vadsø

www. Ik smann n.n /meldin Org.nr. 967 311 014
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Fylkesmannen  i  Troms og Finnmark

Romssa ja  Finnmärkku  jjv/kkamånni
Tromssan  ja  Finmarkun maaherra

FORELØPIG

TlLSYNSRAPPORT

Saksbehandlingstid i saker om

spesialundervisning

Dyrøy kommune
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Side 3 av  9

Sammendrag

Dette er en foreløpig rapport etter F ylkesmannens skriftlige tilsyn med Dyrøy kommune.

Tema for F ylkesmannens tilsyn er saksbehandlingstid i saker om spesialundervisning i Dyrøy

kommune.

Tilsynet er gjennomført ved at Fylkesmannen har bedt kommunen om å gjøre rede

saksbehandlingstiden for alle enkeltsaker henvist PPT for sakkyndig vurdering i 2016 og

2017. Vi viser for øvrig til varsel om tilsyn for nærmere detaljer.

Fylkesmannen har avdekket ett lovbrudd i forbindelse med tilsynet:

-  Dyrøy kommune har ikke et forsvarlig system for å sikre at elevers rett til

spesialundervisning oppfylles, jf. opplæringsloven § 13-10 jf. § 5-1.

Siden Vi har avdekket lovbrudd, inneholder også denne foreløpige rapporten forhåndsvarsel

om enkeltvedtak med pålegg om retting av lovbruddet, se rapportens punkt 3.

Kommunen får mulighet til å kommentere både denne foreløpige rapporten og forhåndsvarsel

om pålegg, før Fylkesmannen utarbeider endelig tilsynsrapport.

Frist for å gi kommentarer er satt til  28.3.2019.

Vi viser til punkt 4 for nærmere detaljer om den videre fremdriften i tilsynet.
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Side 4  av  9

1  Om tilsynet med Dyrøy kommune

1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler

F ylkesmannen fører tilsyn med at kommunene oppfyller de pliktene de er pålagt i eller i

medhold av opplæringsloven kapittel l-16, jf. opplæringsloven § 14-] jf. kommuneloven

kapittel 10A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf.

kommuneloven § 60 b. Vårt tilsyn med kommunen er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar

med forvaltningsrettens regler for dette.

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettsli g krav ikke er oppfylt, betegnes dette

som lovbrudd. uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av

denne, som er  brutt.

1.2 Tema for tilsyn  — saksbehandlingstid  i  saker om spesialundervisning

Tema  for tilsyn og valg av kommuner som tilsynsobjekt er basert på en risikovurdering.

Fylkesmannen har fått opplysninger som kan tyde på at PPT for kommunene Lavangen,

Dyrøy og Salangen har lang saksbehandlingstid når det gjelder utredning og skriving av

sakkyndige vurderinger. Vi har derfor ført tilsyn med saksbehandlingstid i saker om

spesialundervisning i alle de tre nevnte kommunene.

Vi vil fremheve at saker som gjelder spesialundervisning er tidssensitive. Elever som har

behov for særli g tilrettelegging av opplæringstilbudet, skal få oppfylt retten til

spesialundervisning til rett  tid.  Dette betyr at lovbrudd på dette området kan få betydelige

negative følger for de elever det gjelder. Vi mener derfor at det er av stor betydning at vi som

tilsynsmyndighet undersøker forholdet.

I tilsynet har vi sett på om Dyrøy kommune som skoleeier ivaretar de plikter som følger av

opplæringsloven § 13-10 for å sikre at elevene i kommunen får oppfylt rett til

spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1.

1.3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med Dyrøy kommune ble varslet gjennom brev av  19.10.2018.  Kommunen har avgitt

redegjørelse og fremlagt dokumentasjon for Fylkesmannen, j f. kommuneloven § 60 c.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på de innsendte dokumentene.

2. Krav til at skoleeier skal ha et forsvarlig system som sikrer at elevene får

oppfylt retten til spesialundervisning

2.1 Rettslig krav

Skoleeier (kommunen) er ansvarlig for at opplæringen er i samsvar med opplæringsloven og

forskrifter, som utgjør de juridiske rammene for skoleeiers og den enkelte skoles lokale arbeid

med læreplanene. Dette fordrer at skoleeier har et system for å sikre at så skjer, jf.

opplæringsloven  §  13-10 annet ledd:
Kommunen (.  .  .) skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og

forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen  (...) skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp

resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet

gjennomfører med heimel i  §  14—]  fjerde ledd.  (...)

Det er ikke stilt formelle krav til hvordan dette systemet skal være utformet, men det skal

være egnet til å forebygge lovbrudd, avdekke lovbrudd og til å rette opp lovbrudd, jf. Ot.prp.
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Side 5  av  9

nr. 55 (2003-2004). Intemkontrollsystemet må være kjent i organisasjonen og omhandle de

lovkrav som etter en risikovurdering må være med. Det må kunne dokumenteres at

kommunen arbeider aktivt og kontinuerlig for å sikre elevenes rettigheter etter

opplæringsloven med forskn'fter. Kommunen må også sikre seg informasjon om tilstanden i

skolen og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Systemet er ment å være et styrings- og arbeidsredskap innad i kommunen, men systemet vil

også være et redskap ved dokumentasjon overfor tilsynsmyndighetene om at kommunen

ivaretar lovligheten innad i egen virksomhet.

Det følger av opplæringsloven § 5-1 at elever som ikke har eller som ikke kan få

tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

I Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning fremgår det at forvaltningslovens

saksbehandlingsregler om enkeltvedtak utfyller saksbehandlingsreglene i opplæringsloven, j  f.

opplæringsloven § 15-1. I tillegg utfyller ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper, som for

eksempel forbudet mot usaklig forskjellsbehandling og kravet til forsvarlighet i

saksbehandlingen. Dette er nærmere omtalt i direktoratets veileder.

Det følger av opplæringsloven  §  5-3 at før det treffes enkeltvedtak om spesialundervisning

skal det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særlige behov. Av opplæringsloven  §  5-

4 første ledd første setning fremgår det at eleven eller dennes foreldre kan kreve at skolen gjør

de undersøkelser som er nødvendige for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning.

Dette betyr at elev og foreldre har rett til å bli henvist til PPT for utarbeidelse av sakkyndig

vurdering. Dette er presisert i lovens forarbeider, jf. Prop. 129 L. (2012-2013)

I  § 5-4 første ledd tredj e setning heter det:
Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med

sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering.

I Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning heter det følgende om

saksbehandlingstid i punkt 6.5:
Opplæringsloven setter ingen eksplisitte tidsfrister for PP-tjenestens behandling av saker om

spesialundervisning, men vi legger til grunn at dette må skje i løpet av rimelig tid.

Saksbehandlingen skal være forsvarlig. Dette må suppleres med forvaltningslovens regler. Disse

gjelder for hele prosessen; fra skolen starter vurderingen om eleven har behov for

spesialundervisning og til enkeltvedtaket er fattet. PP-tjenesten er et ledd i utredningen av saken. I

vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vil elevens behov for å få avklart sine

behov og rettigheter så raskt som mulig, føre til at f.eks. en total saksbehandlingstid på over tre

måneder kan være for lang tid.

(.  .  .) I forbindelse med enkeltvedtak skal forvaltningsorganet ”forberede og avgjøre saken uten

ugrunnet opphold”. Den sakkyndige vurderingen er en del av saksforberedelsen. Derfor gjelder

kravet om at saken skal behandles ”uten ugrunnet opphold” også for PP- tjenesten. Når

enkeltvedtaket er gjort, skal parten informeres ”så snart som mulig”. Det er viktig at PP-tjenesten,

som saksforberedende organ, ser sin rolle i dette arbeidet.

Det går altså en grense for hvor lang tid saksbehandlingen må påregnes å ta, særlig med tanke

på at det handler om å sikre grunnleggende rettigheter for enkeltelever.

Det er Fylkesmannens vurdering at dersom den samlede saksbehandlingstiden vanligvis er

mer enn tre måneder fra henvisning til PPT til enkeltvedtak foreligger, så oppfyller ikke

kommunen elevenes rett til spesialundervisning. Vi finner å kunne forholde oss til dette som
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en generell grense, selv om det i enkeltsaker vil Være nødvendi g med en raskere

saksbehandling og i noen saker vil måtte påregnes noe lengre saksbehandlingstid. Vi mener

dermed at det kun unntaksvis kan anses som lovlig praksis å ha en lengre saksbehandlingstid

enn tre måneder, sett hen til den store betydningen retten til spesialundervisning har for

enkeltelever.

I noen spesielle tilfeller må det likevel påregnes at det vil ta lengre tid å utrede en sak om

spesialundervisning, for eksempel der PPT må innhente opplysninger/råd fra eksterne aktører

(for eksempel spesialisthelsetj enesten, Statped eller liknende) og dette fører til at utredningen

av saken trekker ut. Men også i slike tilfeller vil det gå en grense. Noen ganger må kommunen

sørge for å få en sakkyndig vurdering i påvente av slike eksterne, pågående utredninger. Så

må kommunen sikre at PPT foretar en ny sakkyndi g vurderin g når utredningene er ferdige og

at det kan treffes nytt vedtak i den aktuelle saken.

Videre heter det i Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning (våre

understrekinger):
Kravet om at saken skal behandles ”innen rimelig tid” innebærer blant annet at PP-tjenesten eller

skoleeier ikke kan innføre ventelister for utrednin av en elevs behov for s esialundervisnin  .  En

venteliste strider mot elevens rett til spesialundervisning. Elevens rett til spesialundervisning skal

ikke treneres på grunn av lang saksbehandlingstid hos PP-tjenesten. Økonomiske og

kapasitetsmessige årsaker til at elever ikke utredes, er ikke en gyldig grunn for at det tar lang til å

utarbeide en sakkyndig vurdering. Skoleeier plikter å ha et forsvarlig system for å sikre at elevens

rettigheter og plikter oppfylles, jf. opplæringsloven  §  13-10.

Kommunen skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at kravene i

opplæringsloven med forskrifter oppfylles, når det gjelder elevenes rett til

spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 13-10 jf. §§ 5-1, 5-3 og 5-4.

2.2 Fylkesmannens undersøkelser

Fylkesmannen varslet tilsyn med brev av 19.10.2018, hvor vi ba kommunen gjøre rede for

saksbehandlingstid i saker om spesialundervisning.

Vi ba kommunen redegjøre for saksbehandlingstid i alle enkeltsaker om spesialundervisning,

hvor henvisning til PPT skjedde i 2017 og 2018. Vi ba kommunen om å skille ut

saksbehandlingstid i PPT (fra henvisning til sakkyndig vurdering forelå) og samlet

saksbehandlingstid til enkeltvedtak forelå (fra henvisning PPT til enkeltvedtak forelå). I

tillegg ha vi kommunen opplyse hvor mange saker som per 1.11.2018 var henvist til PPT, og

hvor sakkyndig vurdering ennå ikke foreligger, samt når sakene ble henvist. Vi ba også

kommunen om å gjøre rede for saksbehandlingstiden i de fem sakene som hadde lengst

saksbehandlingstid i 2017 og 2018.

Kommunen har i redegjørelse av 29.11.2018 til Fylkesmannen redegjort for antall saker til

behandling hos PPT og hvor sakkyndig vurdering ennå ikke foreligger og saksbehandlingstid

i saker hvor sakkyndi g vurdering foreligger.

Kommunen har ikke redegjort for samlet saksbehandlingstid, det vil si fra henvisning til

enkeltvedtak foreligger, slik vi ba om i varselet av 19.10.2018. Ut fra de opplysningene vi har

fått inn om saksbehandlingstid fra henvisning til PPT og til sakkyndig vurdering har

foreligget, har vi ikke funnet det nødvendi g å innhente de opplysningene kommunens

redegjørelse mangler. Vi kommer tilbake til dette under våre vurderinger.
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2.3 Fylkesmannens vurderinger

Fylkesmannen har gått gjennom og vurdert kommunens redegjørelse og innsendt

dokumentasjonen.

Vi har innhentet opplysninger om og vurdert, den faktiske saksbehandlingstiden i saker om

spesialundervisning i kommunen. Når vi fører tilsyn, er det vanligvis «nå-situasjonen» vi

kontrollerer. Det vil si hvordan tilsynsobj ektets (kommunens) praksis vedrørende det aktuelle

tilsynstemaet er på tiden for gjennomføringen av tilsynet. I dette tilsynet, hvor vi ser på

kommunens saksbehandlingstid, har vi likevel funnet det nødvendig at vi også vurderer

kommunens saksbehandlingstid over en periode noe bakover i tid. Vi har vurdert at dette er

nødvendig i denne type tilsyn, fordi et rent øyeblikksbilde på tidspunktet for kommunens

dokumentasjon/redegjørelse, kan gi et misvisende inntrykk.

Fylkesmannen vil videre opplyse at vårt arbeid med dette tilsynet måtte utsettes til januar

2019. I varsel om tilsyn skrev vi at vi ville skrive foreløpig rapport før årsskiftet 2018-2019.

Utsettelsen skyldes at andre oppgaver måtte prioriteres.

Kommunen viser i redegjørelsen til tre saker hvor sakkyndig vurdering ennå ikke foreligger.

De tre sakene ble henvist til PPT i januar, mai og oktober 2018. Kommunen har gitt en

forklaring på hvorfor de to eldste sakene har tatt lang tid å vurdere, men Fylkesmannen kan

ikke se at forklaringen legitimerer den lange saksbehandlingstiden. Saken som ble henvist i

januar 2018 ble ikke ferdig utredet med sakkyndig vurdering i løpet av en periode på syv

måneder etter henvisningen (til august 2018) og vi kan ikke se at kommunens redegjørelse er

egnet til å begrunne en så lang saksbehandlingstid. En annen elev ble henvist i mai  2018  og
saksbehandlingstiden i denne saken har dermed vært omtrent seks måneder på tidspunktet for

kommunens redegjørelse. Kommunens forklaring på denne lange saksbehandlingstiden i den

saken er at PPT har hatt fravær. Fravær kan i noen tilfeller forklare at kommunen har noe

lengre saksbehandlingstid, men ut fra det samlede bildet over saksbehandlingstid i de sakene

Dyrøy kommune har opplyst til Fylkesmannen, finner Vi at dette ikke er i samsvar med lovens

krav om at elever skal ha oppfylt retten til spesialundervisning til rett tid, jf. opplæringsloven

§  5-]. I  denne forbindelse Viser vi til at i de fleste sakene som er henvist i perioden desember

2016 til mai 2018, har det gått fem måneder eller mer fra henvisningsdato til sakkyndi g

vurdering har foreligget.

Vi vil presisere at selv om det pågår utredning hos andre instanser, for eksempel

spesialisthelsetjenesten, mener vi at PPT i noen tilfeller må skrive sakkyndig vurdering på det

grunnlaget som foreligger, slik at skolen kan få et grunnlag for å treffe enkeltvedtak om

spesialundervisning ut fra de kunnskaper man har. Eleven vil da få et enkeltvedtak om

spesialundervisning som kan overprøves av klageinstansen. Med en slik praksis vil elevens

rettssikkerhet ivaretas på en mer betryggende måter, i saker hvor det er påkrevd med

omfattende og tidkrevende utredning av andre instanser enn PPT.

Ut fra de innsendte opplysningene er vi kommet til at Dyrøy kommune ikke oppfyller

elevenes rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, fordi den samlede

saksbehandlingstiden i sakene er for lang og fordi kommunen per 29.11.2018 hadde elever

som var henvist 6-10 måneder tidligere, hvor det ikke forelå sakkyndig vurdering og

enkeltvedtak om spesialundervisning.
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På bakgrunn av vår konklusj on i forrige avsnitt, kan vi ikke finne at kommunen har et

forsvarlig system som er egnet til å ivareta elevenes rett til spesialundervisning, jf. kravet i

opplæringsloven § 13-10.

Som nevnt foran har ikke kommunen opplyst hva den samlede saksbehandlingstiden har vært

i sakene som ble henvist i 2017 og 2018 og hvor enkeltvedtak nå foreli er. Vi har derfor

ikke fått eksakt informasjon om den samlede saksbehandlin stiden i perioden. Ut fra

opplysningene om tiden det har tatt fra henvisning til PPT og til sakkyndig vurdering har

foreligget, har vi likevel fått tilstrekkelig informasj on til å konkludere med at kommunens

samlede saksbehandlingstid ikke er lovlig, siden tiden PPT har brukt på å utrede og skrive

sakkyndi g vurdering alene har vært for lang.

Vedrørende Peda o isk— s kolo isk t'eneste for Lavan en D rø o Salan en kommune:

Dette avsnittet er likelydende i tilsynsrapportene til de tre kommunene. Fylkesmannen har

ikke undersøkt hvordan Pedagogisk-psykologisk tjeneste for de tre kommunene er organisert

og arbeider med oppfølging av den enkelte skole/de enkelte elever som blir henvist. Vi finner

det heller ikke nødvendi g at Fylkesmannen som tilsynsmyndighet skal foreta slike

undersøkelser, fordi det uansett er den enkelte kommunes ansvar å ha en pedagogisk-

psykologisk tjeneste som ivaretar de oppgaver denne tjenesten skal utføre, jf. opplæringsloven

§  5-6. Det er den enkelte kommune, som skoleeier, som er ansvarlig for å oppfylle elevenes

rettigheter etter opplæringsloven til rett tid. Ansvaret for dette ligger derfor hos kommunen

som skoleeier, j  f. opplæringsloven § 13-10. PPT er ikke et selvstendig ansvarssubjekt etter

opplæringsloven og Fylkesmannen fører ikke tilsyn med PPT, men med den enkelte skoleeier.

Alle de tre kommunene må derfor, uavhengig av organisering og formelle eierforhold knyttet

til PPT, være forberedt på at Fylkesmannen som tilsynsmyndighet kan gi pålegg om at

kommunene må få ned saksbehandlingstiden i saker om spesialundervisning. Vi påpeker

samtidi g at tiltak som gjennomføres ikke må føre til risiko for at de sakkyndige vurderingene

ikke oppfyller de krav loven stiller til innholdet i sakkyndig vurdering, jf. opplæringsloven

§§ 5-3 og 5-4. Vi viser også til opplæringsloven § 5-6 hvor det heter at PPT i tillegg til å

utarbeide sakkyndige vurderinger, skal hj elpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og

organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.

2.4 Fylkesmannens konklusjon

Dyrøy kommune har ikke et forsvarlig system for å sikre at elevers rett til spesialundervisning

oppfylles, jf. opplæringsloven § 13-10 jf. §  5-1.

3. Forhåndsvarsel om pålegg

Med hjemmel i opplæringsloven § 14-1 og kommuneloven §  60d varsler Fylkesmannen

følgende pålegg:

. Dyrøy kommune må sikre at elever som har rett til spesialundervisning får retten

oppfylt til rett tid, jf. opplæringsloven §§ 13-10 jf. 5-1.

Lovbruddet innebærer at:

-  Kommunen må sørge for at saksbehandlingstid fra henvisning til PPT til enkeltvedtak

foreligger til vanlig ikke overstiger 3 måneder.
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4.  Status  på  rapporten  og veien videre

Dette er en foreløpig rapport etter Fylkesmannens tilsyn med kommunens saksbehandlingstid

i saker om spesialundervisning. Kommunen har rett til  å  gi kommentarer til den foreløpige

tilsynsrapporten og til forhåndsvarsel om pålegg om retting av lovbrudd. Frist for å gi

kommentarer er  28.3.2019.

Etter utløp av fristen, vil Fylkesmannen utarbeide en endeli g tilsynsrapport.  I  den endelige

tilsynsrapporten vil kommunen gis rimeli g frist til å rette de ulovlige forholdene. Dersom

forholdene ikke rettes innen fristen fastsatt i endelig tilsynsrapport, vil Fylkesmannen vedta

pålegg om retting.

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

6.3.2019

Remi A. Møller Eivind Bratsberg

tilsynsleder seksjonssjef
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Sørreisa kommune  
 

 

  
 

Postadresse Telefon Bank Org.nr 
Sykehjemsveien 41, 9310  
Sørreisa 

77 87 50 00 47050200147 940755603 

Besøksadresse E-post Hjemmeside  
Sykehjemsveien 41 postmottak@sorreisa.kommune.no www.sorreisa.kommune.no Side 1 av 2 

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Vår ref:   
 

Saksbehandler 
 

 Dato 
 2018/456- 8  Ann Kristin Trondsen, tlf  99204611  07.02.2019 

Deres ref: E-post:   
 annkristin.trondsen@sorreisa.kommune.no   

  

Forespørsel interkommunalt samarbeid PP-tjeneste 

 
 Sørreisa kommune inngår per tiden i et interkommunalt samarbeid om felles PP-tjeneste 
sammen med Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy. Fra 2020 vil våre samarbeidskommuner inngå i 
den nye Senja kommune. Samarbeidet om felles PP-tjeneste er derfor sagt opp og samarbeidet 
vil opphøre fra 01.01.2020. Sørreisa kommune må som en følge av oppsigelsene av 
eksisterende avtaler, inngå nye avtaler. Ut fra kommunens geografiske beliggenhet, kan det 
være aktuelt å vurdere slikt samarbeid i flere retninger. Fellesnemda for nye Senja kommune 
har vedtatt at de kan inngå vertskommunesamarbeider for blant annet denne tjenesten dersom 
det er aktuelt.  
 
Formannskapet i sørreisa behandlet sak om interkommunalt samarbeid etter 2020 i sitt møte 
24.1.19 og gjorde da følgende vedtak (sak 2/19):  
 

1.Tar saken til orientering.  
2. Formannskapet ber rådmannen prioritere å undersøke andre samarbeidskommuner 
for PP-tjeneste og for kompetanseutvikling helse, skole og barnehage.   

 
Med dette som bakgrunn setter rådmannen nå i gang en prosess for å utrede muligheten til å 
inngå i et tjenstesamarbeid med andre kommuner i Midt-Troms jf vedtaket; denne 
henvendelsen omhandler PP-tjeneste der en avtale bør være på plass seinest slik at tjenesten er 
operativ fra 1.1.2020. 
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Sørreisa kommune har i den forbindelse utarbeidet en behovsbeskrivelse for hvilke funksjoner 
en framtidig PP-tjeneste skal ivareta. Dette er en overordnet oversikt og er på ingen måte 
uttømmende.  
 
Vi ønsker tilbakemelding på  

a) Er det av interesse å utvide eksisterende samarbeid om PPT til å også omfatte Sørreisa 
kommune?  

b) Hva kan tilbys og til hvilken pris? 

 
Ber om at det tas snarlig kontakt ved behov for ytterligere opplysninger for å kunne gjøre en 
vurdering av henvendelsen. Videre er det fint dersom vi får et tilsvar innen utgangen av februar.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ann Kristin Trondsen 
rådmann 
 
 
 
Vedlegg 
1 PPT - behovsbeskrivelse 
2 Oversikt antall barn og saker PPT 

 
 
Kopi til: 
PP-rådgivning i Salangen, Dyrøy og Lavangen    
Truls Meyer    

 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur. 
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06.02.2019 

Behovsbeskrivelse PP-tjeneste 
 

Sørreisa kommune har her utarbeidet en behovsbeskrivelse for hvilke funksjoner en framtidig PP-
tjeneste skal ivareta. Dette er en overordnet oversikt og er på ingen måte uttømmende.  

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste 
PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19c 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet kvalitetskriterium i PP-tjenesten. Disse kvalitetskriteriene 
legges til grunn for PP-tjenestens oppdrag i Sørreisa kommune. 

 Kvalitetskriterium i PP-tenesta  Udir 21.09.2016 
 Hva gjør PP-tjenesten?  Udir 29.08.2016 

 

PP-tjenesten har både system- og individrettede oppgaver. Det er viktig at oppgavene sees i 
sammenheng.  

Systemrettede oppgaver 
PP-tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de 
tilrettelegger for barn, elever og voksne med særskilte behov. 

I følge rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov 
og forutsetninger, også for barn som har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder.  

I følge opplæringsloven § 1-3 skal opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte 
eleven. 

PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. 
Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling hos barn og elever. 

Det systemrettede arbeidet foregår i: 

- Et tverrfaglig samarbeid 
- Barnehage og skole 
- Avdelingen/gruppen/på trinnet 

Arbeidet kan foregår ved deltakelse i møter, samtaler og andre rådgivingsaktiviteter. PP-tjenesten er 
en viktig del av det helhetlige systemet for utvikling av barnehager og skoler.  

PP-tjenesten skal inngå i forbedringsarbeidet til barnehagen og skolen. Det er viktig at PP-tjenesten 
sammen med barnehager og skoler kontinuerlig utvikler og forbedrer samarbeidsformer slik at 
samarbeidet i størst mulig grad bidrar til bedre resultater for barn og unge.  
PP-tjenesten skal blant annet ha en veiledningsrolle i lærernes profesjonelle læringsfellesskap.  
PP-tjenesten skal være en aktiv bidragsyter inn i barnehagens og skolens analysearbeid og bruk av 
tilgjengelig datagrunnlag inn i tjenestens forbedringsarbeid.  
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Individrettede oppgaver 
Dersom det er bekymring rundt et barns eller elevs utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt 
med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av henvisning. Etter henvisning skal tjenesten 
utarbeide sakkyndig vurdering blant annet i disse sakene: 

- spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 a) 
- tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 h) 
- tidlig skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd) 
- utsatt skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd) 
- fritak fra opplæringsplikten (opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd) 
- spesialundervisning (opplæringsloven § 5-1, § 4-2 siste ledd) 
- tegnspråkopplæring (opplæringsloven §§ 2-6) 
- punktskriftopplæring m.m. (opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10) 
- alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) (opplæringsloven §§ 2-16, 3-13 og 4A-13, 

barnehageloven § 19) 
- spesialundervisning for voksne på grunnskolens område (opplæringsloven § 4 A-2) 

Listen er ikke uttømmende. 

 

Kvalitetskriterium for PP-tjenesten 
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet kvalitetskriterier for PP-tjenesten. Disse kriteriene skal ligge til 
grunn for PP-tjenestens arbeid i Sørreisa kommune 

 

PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste 
PP-tjenesten hjelper barnehagen og skolen med å legge til rette tilbudet for barn og unge. 

PP-tjenesten skal ha kompetanse til 

- å utføre sakkyndig arbeid for barn, unge og voksne 
- å hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling 

 

PP-tjenesten er tilgjengelig og medvirker til helhet og sammenheng 
PP-tjenesten skal være tilgjengelig for sine målgrupper og medvirker til helhet og sammenheng i 
tiltak for barn, unge og voksne med særskilte behov. Å være tilgjengelig innebærer å bidra med 
kompetanse, veiledning, råd og hjelp. 

PP-tjenesten gir også informasjon til målgruppene, slik at de vet hvordan de kan få hjelp, og når de 
kan forvente å få hjelp. De får vite hvilke muligheter de har til å påvirke og gi tilbakemelding om 
kvaliteten på tilbudet som de får. 

 

PP-tjenesten arbeider forebyggende 
PP-tjenesten skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling. De legger til rette barnehagetilbudet for barn med særskilte behov, og 
opplæringa for elever med særskilte behov. 
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Forebyggende arbeid innebærer at PP-tjenesten bidrar til at barnehager og skoler kommer i forkant 
av problem og lærevansker ved å sette i gang tiltak. 

 

PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats 
Tidlig innsats kan være innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv og å gripe inn tidlig når problem 
oppstår eller blir avdekket før opplæringspliktig alder, eller i løpet av grunnskoleopplæringen. 

PP-tjenesten, sammen med kommunen, barnehagen og skolen, bidrar til å sette inn tiltak ved å 
utarbeide sakkyndig vurdering innen rimelig tid. 
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Vedlegg 2 

 

Oversikt antall elever Sørreisa kommune pr 1.10.2018 

1.trinn: 39 

2.trinn: 40 

3.trinn: 35 

4.trinn: 39 

5.trinn: 36 

6.trinn: 37 

7.trinn: 41 

8.trinn: 40  

9.trinn: 41  

10.trinn: 44 

SUM: 392 elever 

 

Antall barn i førskolealder: 30-40 barn per årskull 

 

Antall elever med spesialundervisning etter enkeltvedtak (opplæringsloven § 5-1): 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1.-4.trinn 9 11 14 16 

5.-7.trinn 15 18 17 19 

8.-10.trinn 18 11 13 11 

SUM 42 40 44 46 

 

Antall barn i førskolealder med vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19a:  

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

4 5 11 10 

 

I tillegg er det noen saker innen voksenopplæring, men omfanget er lite.  

.
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/240 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 20.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Framtidig drift av kontordelen av Nordavindshagen 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 31/19 03.04.2019 
Kommunestyret 15/19 11.04.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. For å forenkle driften/transaksjonsflyten overtar Dyrøy kommune driften av 
næringsdelen i Nordavindshagen. Foreslås å gjelde fra 01.05.19. 

2. Dette innebærer at kommunen etter dette tidspunktet krever inn husleie direkte fra 
leietakerne, samt at kommunen overtar restlånet i Innovasjon Norge på kr 192.000 pr. 
01.07.19, samt lån og fordringer på møbler.  

 
 
Framtidig drift av kontordelen av Nordavindshagen 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
 
 
Knut Arne Johansen og Håvard Danielsen erklærte seg inhabil til behandling av sak PS 31/19. Enst. godkjent. 
Frank Moldvik orienterte. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
 

1. For å forenkle driften/transaksjonsflyten overtar Dyrøy kommune driften av næringsdelen 
i Nordavindshagen. Vedtas fra 01.05.19. 

2. Dette innebærer at kommunen etter dette tidspunktet krever inn husleie direkte fra 
leietakerne, samt at kommunen overtar restlånet i Innovasjon Norge på kr 19000 pr. 
01.07.19, samt lån og fordringer på møbler. 
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Kort sammendrag 
Det ble 19.3 19 avholdt møte mellom Dyrøy kommune, Dyrøy Utleiebygg A/S, og Nordavind 
Utvikling KF, der forenkling av faktureringsrutinene, samt framtidig drift av kontordelen av 
Nordavindshagen ble vurdert.  
Berørte parter har over tid vært enige om å gjennomgå avtaler og rutiner rundt driften av 
kontordelen/næringsdelen i Nordavindshagen. Dette var forhold som ble etablert rundt 
2005/2006 i forbindelse med byggingen og finansieringen av bygget. Etter som årene har gått er 
det pr. i dag ingen som har full oversikt over hvilke regler som ble etablert på dette tidspunktet. 
 
Overnevnte møte hadde som hensikt å kartlegge de forskjellige sidene vedr. driften av 
næringsdelen i dette bygget, samt fremme forslag til driften videre. 
 

Saksutredning 
Det ble i forbindelse med etablering av «Nordavindshagen» etablert følgende driftsmodell:  
Dyrøy Utleiebygg AS ble den formelle mottaker av lån og – ikke minst tilskott – fra Innovasjon 
Norge. Kommunen kunne ikke oppnå dette direkte fra Innovasjon Norge. Det var her snakk om 
lån på kr 720.000 og tilskott på kr 720.000. 
 
Kommunen har hele tiden eiet hele bygget, men det ble utarbeidet en avtale mellom kommunen 
og Dyrøy Utleiebygg A/S som gikk ut på følgende ordning omkring driften av utleiedelen – og 
som også omhandlet en del av finansieringen av hele bygget: 
 
 Dyrøy Utleiebygg A/S skulle opptre som om de eide næringsdelen i Nordavindshagen, 

men skulle bidra med følgende finansiering: Nevnte lån/tilskott fra Innovasjon Norge: kr 
1.440.000. I tillegg inngikk i finansieringsplanen et «lån» til Utleiebygget på kr 
1.350.000, som nedskrives over 20 år i Utleiebyggets regnskap. Samlet sum kr 2.790.00. 

 Dyrøy Utleiebygg A/S skulle betale andel av driftsutgifter/fellesutgifter som gjelder 
næringsdelen – beløpet har stått uregulert siden 2012. 

 Dyrøy Utleiebygg A/S skulle betale renter og avdrag på lånet fra Innovasjon Norge - for 
tiden ca kr 60.000 pr. år. 

 Driftsutgiftene skulle dekkes ved leieinntekter til Dyrøy Utleiebygg A/S. 
 Ordning med momsplikt/momsrefusjon ble godkjent av skattemyndigheten. 

 
 
Drift 2018. 
Sammenstilling av driftstall for Utleiebygget. 
-Leieinntekter    kr 168.000 
 
-Andel driftsutgifter til kommunen kr 136.000 
-Låneutgifter – renter/avdrag  «     60.000   
Sum utgifter …………………….    kr 196.000 
 
Netto driftsunderskudd …………… kr   28.000 
 
Møtet kom fram til følgende forslag til løsning, noe som betinger kommunestyrets behandling: 
 
 For å forenkle driften/transaksjonsflyten overtar Dyrøy kommune driften av 

næringsdelen i Nordavindshagen. Foreslås å gjelde fra 01.05.19. 
 Dette innebærer at kommunen etter dette tidspunktet krever inn husleie direkte fra 

leietakerne, samt at kommunen overtar restlånet i Innovasjon Norge på kr 192.000 pr. 
01.07.19. Ingen formelle hindringer for at dette kan gjennomføres. 
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(Betinger noen oppryddingstransaksjoner i Utleiebyggets regnskap, men antas å være av 
regnskapsteknisk art).  
 
Andre forhold som ble drøftet/avklaret i møtet. 
 
 Inventar til næringsdelen: Nordavind Utvikling har betalt faktura på kr 84.107,28 til nye 

møbler i forbindelse med innplassering av flere leietakere. Dette er utleiers utgifter, som 
normalt ville blitt innarbeidet i leieprisene. Kommunen overtar denne fordringen og 
behandler utgiftene i forbindelse med fastsetting av husleien fra 01.05. Fulle leieinntekter 
(ingen motregning) til utleiebygget ut april -19. 

 Dyrøy kommune mottar regning fra Utleiebygget for bygdebok-lager. Bøkene er flyttet, 
og fakturering skal opphøre. 

 Nordavind Utvikling mottar tilskott fra kommunen til leie av Næringshagen. Ordningen 
nå er at husleieinntekter går til Utleiebygget, og at det skjer en etterberegning. Enighet 
om at så lenge kommunen gir tilskudd til NU som igjen betaler husleien og administrerer 
utleie, skal også leieinntekter gå direkte til NU. Omlegges fra årsskiftet. 

 
 

 
 
 
 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen har utarbeidet en oversikt over «økonomiflyten mellom partene. Dette viser:  
 

 

Dyrøy utleiebygg fakturerer til Nordavind utvikling.

Rom 133 1 855,00
Rom 136 3 054,00
Rom 139 2 126,00
Kostnad pr mnd 7 035,00
Årlig kostnad for NUKF 154 770,00

Rom 131 Kongsberg SS. ? Fakt. direkte

Dyrøy utleiebygg fakturer til Dyrøy kommune:

Dig. Senter 3 870,00
Rom 134 Kultur/ungd.leder 2 462,00
Rom 135 Omstillingskommune 1 855,00
Kostnad pr mnd 8 187,00
Kostnad pr år 98 244,00

 
 
Som det fremgår av rådmannens saksutredning, er det over år blitt etablert en praksis som i dag 
fremstår som uhensiktsmessig.  For lå forenkle denne praksisen tilrår rådmannen at dette 
«ryddes» opp i og forenkles gjennom at Dyrøy kommune i sin helhet overtar lån, drift og 
faktureringsansvaret for Nordavindshagen, - et bygg som eies av Dyrøy kommune.  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/241 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 21.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Solbergfjorden Mottaksstasjon - totalentreprise 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 32/19 03.04.2019 
Kommunestyret 16/19 11.04.2019 

 

Vedlegg 
1 Konkurransegrunnlag - Totalentreprise Solbergfjorden Mottaksstasjon 
2 Tegninger Solbergfjorden Mottaksstasjon 
3 kalkyle mottaksstasjon 
4 Presentasjon fiskere 07112018 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy kommunestyre pålegger rådmannen å legge ut framlagte «Solbergfjorden 

Mottaksstasjon» som en totalentreprise på DOFFIN.  
2. Rådmannen bes avklare mulighetene for tilskudd til investeringen, da dette vil redusere 

låneopptak og grunnlag for leieavtale med Samvirket tilsvarende. Endelig forslag til 
finansieringsmodell fremlegges kommunestyret som egen sak.  

3. Ihht. «føringstilskuddsordningen» forplikter Dyrøy kommune seg til å bidra med kr. 1 pr. 
kg. landet fisk fra båter hjemmehørende i Dyrøy kommune.  

4. Det forutsettes at Samvirket etableres og driftes av fiskerne i Solbergfjorden.  
 
 
 
Solbergfjorden Mottaksstasjon - totalentreprise 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
 
 
Frank Moldvik og Stig Stokkland orienterte. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
 

1. Dyrøy kommunestyre pålegger rådmannen å legge ut framlagte «Solbergfjorden 
Mottaksstasjon» som en totalentreprise på DOFFIN.  
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2. Rådmannen bes avklare mulighetene for tilskudd til investeringen, da dette vil redusere 
låneopptak og grunnlag for leieavtale med Samvirket tilsvarende. Endelig forslag til 
finansieringsmodell fremlegges kommunestyret som egen sak.  

3. Ihht. «føringstilskuddsordningen» forplikter Dyrøy kommune seg til å bidra med kr. 1 pr. 
kg. landet fisk fra båter hjemmehørende i Dyrøy kommune.  

4. Det forutsettes at Samvirket etableres og driftes av fiskerne i Solbergfjorden. 
 
 
 

Kort sammendrag 
VOX Dyrøy gjennomførte i 2018 forstudiet «tilrettelegging for lokale fiskere», innenfor en 
økonomisk ramme på kr. 25.000. Omstillingsleder og tiltakskonsulent utgjorde prosjektgruppa. 
 
Forstudiet konkluderte med at det er grunnlag for etablering av en mottaksstasjon for fiskere fra 
Dyrøy og området rundt, og det ble jobbet videre med planlegging av et bygg og tilhørende 
fasiliteter på Espenes Industriområde. 
 
Gjennom VOX, ble Dyrøy kommune innvilget inntil kr. 165.000,- til gjennomføring av 
forprosjektet «Prosjektering av totalentreprisegrunnlag – Solbergfjorden Mottaksstasjon». 
 

Saksutredning 
Forretningsmodellen bygger på et samarbeid mellom Dyrøy kommune som fører opp bygg og 
leier bygget ut til et samvirke eid av fiskerne. Fiskekjøper Karls fisk og skalldyr AS står 
ansvarlig for lokalene og har kjøpetillatelse fra Råfisklaget, og kjøper fisk fra den enkelte fisker 
via mottaket. 
 
Fiskekjøper betaler 60 øre/kg til samvirket. Dette blir samvirkets inntekt, som skal finansiere 
husleie og andre forpliktelser. Videre forutsettes at det etableres en «føringstilskuddsordning» 
der fiskernes vertskommuner (primært Dyrøy, Sørreisa, Tranøy) bidrar i et spleiselag med 
fylkeskommunen og Råfisklaget for å finansiere transport av fisken fra mottaket til fiskekjøpers 
anlegg i Tromsdalen. Dette er for øvrig en finansieringsmodell som har vært praktisert ved 
mottaksstasjoner i Nord-Troms over flere år.  
Det kan har nevnes at Føringstilskuddsordningen ble innført som et spleiselag for å kompensere 
fiskekjøper for inntransport av fisk til fiskemottaket i Tromsø.  Fylkeskommunens bidrag på kr. 
1,- pr. kg. landet fisk forutsetter at kommunene bidrag med samme andel for sine båter hjemme-
hørende i kommunen. 
 
Forprosjektet har hatt følgende 3 målsettinger: 
 Prosjektering av totalentreprisegrunnlag ihht NS 8407, som grunnlag for anbudsprosess. 
 Etablere samvirkeforetak i samarbeid med fiskere i Solbergfjorden 
 Avklare «føringstilskuddsordning». 

 
Påfølgende hovedprosjekt består i etablering av komplett mottaksstasjon for fiskere i 
Solbergfjorden, inkludert ismaskin, kjølerom, oppholdsrom, VVS, truck og kran. 
Hovedprosjektet planlegges ferdigstilt i løpet av 2019. 
 
Plan-Evo A/S har etter kommunal anskaffelsesprosess blitt engasjert til prosjekteringsarbeidet, 
med frist for leveranse 1. april. Resultatet av prosjekteringsjobben danner nå grunnlag for 
etterfølgende politisk behandling i formannskap og kommunestyre.  
 

32



På bakgrunn av politisk behandling, og under forutsetning av politisk aksept, vil prosjektet 
snarest bli fulgt opp med utleggelse som en totalentreprise i Doffin. 
 
Ihht. utarbeidet konkurransegrunnlag er kalkulerte byggekostnader kr. 3.886.000,- eks. mva. I 
tillegg tilkommer 5% reserver. Nøyaktighet +/- 15%. 
Dette vil danne grunnlag for kommunalt låneopptak, som igjen vil danne grunnlag for leieavtale 
med Samvirket.  
Evt. tilskudd til investeringen (RDA/Innovasjon Norge/Råfisklaget) vil medføre tilsvarende 
reduksjon i låneopptak/leieavtale. Dette vil bidra til å redusere risikoen for samvirket som har 
begrensede inntekter utover at fiskekjøper betaler 60 øre/kg til samvirket. 
 
Det kan også opplyses at Samvirket har mulighet til å søke Råfisklaget om dekning av 
underskudd i etterkant.  
 
Gjennom Dyrøy kommune/VOX har det i tillegg til et møte med politisk og adm. ledelse i 
Sørreisa kommune, -  tidligere vært avhold 2 informasjonsmøter med fiskere i Dyrøy og 
Sørreisa, senest 7.11.18 (se vedlegg). Her ble prosjektet presentert, men med et den gang 
kalkulert investeringsbehov på 3 mill. Dette dannet igjen grunnlaget for etterfølgende 
driftskalkyle. Det ble i dette møtet påpekt at disse tallene var foreløpige.  
 
På bakgrunn av kalkulerte byggekostnader ihht. konkurransegrunnlaget, har rådmannen gjennom 
en forenklet kalkyle justert tallgrunnlaget på driftsbudsjettet. (se vedlegg). Ved låneopptak på 4 
mill. vil nullpunkt i kg. være 400 tonn. Ved låneopptak på 3 mill. vil nullpunktet i kg. være 327 
tonn. Karls Fisk og Skalldyr forestår drift av mottaksstasjonen. Det er derfor ikke kalkulerte 
lønnskostnader i driftkalkylen.  
 
Før kommunestyrets behandling, tar rådmannen sikte på å avholde stiftelsesmøte for å etablere 
samvirkeselskapet.  
 
Rådmannen tar videre høyde for at samvirket har mulighet til å søke om et etableringstilskudd 
fra VOX i tillegg til investeringstilskudd fra Råfisklaget til utstyr og evt. andre etablerings-
kostnader.  
 
I tidligere møter med fiskerne har de også vist interesse for et tilbud om nærliggende liggekai, og 
det kan i tillegg være aktuelt å leie deler av Industrihallen til redskapslager for fiskerne. 
Alternativt kan bryggehuset sør for Industrikaia være et alternativ, dersom det inngåes avtale 
med grunneier og det settes i stand.   
 
I møte med fiskerne 7.11 var det stor entusiasme blant fiskerne, og samtlige undertegnet 
intensjonsavtaler for andeler i Samvirket.  
 
Administrasjonens vurdering. 
En mottaksstasjon vil dekke et etterlengtet behov hos fiskerne i Solbergfjorden, som sparer tid og 
penger i forhold til dagens modell der fisk fraktes med bil til Nord-Senja. Fiskerne er derfor 
svært interessert og har vist engasjement i saken. Et godt mottakstilbud i Dyrøy vil kunne bety 
økt lønnsomhet og vekst for lokale fiskere. Det vil også kunne bety økt rekruttering til 
fiskerinæringa. 
Rådmannen tilrår derfor at prosjektet videreføres som skissert.  
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Kalkyle mottaksstasjon bygg

Belåningsgrad 100%
Rentefot KB 1,85%
Avdragstid 30 år

Låneopptak kr  4 000 000 kr  3 000 000

Post Alt 1 Alt 2
Låneopptak 4 mill 3 mill
Husleie (30 år) kr  175 053 kr/år kr  131 318 kr/år
Strøm kr  35 000 kr/år kr  35 000 kr/år
Regnskap kr  10 000 kr/år kr  10 000 kr/år
Internett kr  12 000 kr  12 000
Forsikring eget utstyr kr  8 000 kr/år kr  8 000 kr/år
Nullpunkt i kr kr  240 053 kr/år kr  196 318 kr/år

Nullpunkt i kg 400088 kg/år 327197 kg/år
(0,6 kr/kg)

Kommentar: 
Det er anledning til å søke Råfisklaget om dekning av underskudd i etterkant
Husleie tilsvarer årlig terminbeløp for annuitetslånet
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Møte fiskerne 07.11.18
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Solbergfjord Mottaksstasjon SA
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Bakgrunn
 Initiativ fra fiskerne i Dyrøy
 Interesse fra Sørreisafiskere, Sør-Senjafiskere.
 Karls Fisk og Skalldyr AS
 Forstudie VOX og Dyrøy kommune.
 Lokalisering: Espenes Industriområde
 Regional næringsplan: felles fokus på utvikling 

av sjømatnæringa.
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Prosess
 Avklare fiskernes deltakelse i samvirket.
 Investeringsvedtak Dyrøy kommune; sikre 

(grunn)finansiering av bygget.
 Avklaring føringstilskudd.
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Forretningsmodell
 Etablering av mottaksstasjon høsten 2019
 10-20 fiskere
 Minimum 200 tonn levert kvantum, 

hovedsakelig vår og høstfiske etter sei mv.
 Samarbeid mellom fiskekjøper, kommune, 

fiskere i samvirke og Råfisklaget.
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Karls Fisk og Skalldyr AS
 Driver tre mottaksstasjoner i Nord-Troms

– Deltidsansatt som forestår mottak.
– Godkjenning av lokaler overfor Mattilsynet
– Kjøpegodkjenning Råfisklaget

 Egne biler som henter fisk minimum to  
ganger/uke.
 Ønsker å etablere mottaksstasjon
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Føringstilskuddsordningen
 Spleiselag (modell Nord-Troms) : 

– Råfisklaget 2  kr/kg
– Kommunene 1 kr/kg
– Troms fylkeskommune 1 kr/kg

 Andre modeller kan være aktuelle

55



Bygg
 2,5-3 mill, tar utgangspunkt i at bygget føres opp 

av Dyrøy kommune.
 Renter/ avdrag dekkes av husleie fra samvirket. 
 Husleie 9-11´kr/mnd.
 Evt. tilskudd vil kunne redusere husleien 

tilsvarende (eks: 2 mill i lån gir 7´i husleie)
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Solbergfjord Mottaksstasjon SA
 Fiskerne etablerer samvirke
 Leier lokaler og fast utstyr fra kommunen.
 Karls F&S betaler 60 øre/kg til samvirket
 Styre blant stifterne, ekstern forretningsfører.

Gevinst fiskere:
- Spart tid og penger
- God pris for kvalitetsfisk
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Utstyr- samvirkets
Post Beløp

Truck (EL) (jfr. Karl) 300´

Høytrykkspyler, diverse 50´

Totalt 350´

(truck?)

Finansiering:

Råfisklaget tilskudd 150´

Egenkapital samvirket (evt. lån, andre tilskudd) 200

Totalt 350´
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Driftskalkyle (anslått)
Post Beløp

Inntekt (200 tonn) * 0,6 kr/kg 120´

Husleie (basert på 1,5-3 mill i inv) 55-110´

Strøm 15´

Forsikring 10´

Regnskap 25´

Kommunale avgifter 15´

Kostnader 120-175´

Resultat 0-(-55´)

Med 0,6 kr/kg => Nullpunkt i landet kvantum fra 200-290 tonn.
NB: Mulig å søke Råfisklaget om dekning av underskudd i etterkant 
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Behov andelskapital

Post Beløp

Egenkapital utstyrsinvesteringer 200´

Driftskapital anslått 50´

Sum 250´

Med 15 fiskere => 16.500 pr andel
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Hvorfor satse på en mottaksstasjon?

 Stimulere til økt etablering
 Stimulere til økt lønnsomhet hos de som 

fisker
 Rekruttering av unge fiskere
 Leveranser fra fritidsfiskere
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Kontakt

Stig Stokkland, omstillingsleder

909 34 654

stig.stokkland@dyroy.kommune.no

voxdyroy.no .com/voxdyroy
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1122 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 26.03.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Bemanningssituasjonen ved PPT 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 36/19 03.04.2019 
Kommunestyret 17/19 11.04.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy har i dag felles PPT-ordning sammen med Lavangen og Salangen. Tjenesten er lokalisert i 
Salangen og har pr i dag 2,5 stillingshjemler.  
 
Ved styremøte for PPT i januar ble den langsiktige bemanningssituasjonen ved PPT tatt opp. Det 
ble enighet i møtet om at ønsket fra PPT om en økning i bemanning skulle informeres om til 
respektive politiske organ. Fra Dyrøys side ble det foreslått at det aktuelle spørsmål ble tatt med i 
budsjettprosessen for 2020 og i så måte ble veid mot andre økonomiske ønsker og behov.  
 
På møte i styringsgruppa 25.mars ble det informert fra PPT og Salangen som vertskommune om 
at man fra 1.mars 2019 drev med 3 fulle stillinger ved PPT. En av de ansatte hadde ett frikjøp på 
20% stilling som var avsluttet. Dette var gjort for å bevare alle de som pr i dag er ansatt, da man 
ved en deltidsstilling sto i fare for å miste en av dagens ansatte. For denne ansatte var det ikke 
aktuelt å gå i en deltidsstilling. Dette ble tatt opp i styringsmøte for å få tilslutning fra de tre 
eierkommunene knyttet til ressursbruken. Det ble argumentert med at man i deler av tidligere år 
hadde gått med en redusert bemanning og at det var behov for å gjøre dette både for å beholde 
ansatte, men også for å ta igjen etterslep i saksbehandlingstid. 
 
Dyrøy ga ikke tilslutning i møtet til en slik ressursbruk og informerte i styringsgruppa om at en 
slik ressursbruk var nødvendig å forankre politisk.  
 
Den økonomiske fordelingsmodellen mellom kommunene baserer seg på barnetall. For 2018 var 
Dyrøys andel av utgiftene 24%. Merkostnaden på 50% stilling vil med en slik fordeling gjøre at 
Dyrøy kommune må dekke tilsvarende utgifter for 12% stilling i den perioden stillingen 
benyttes. Dette utgjør ca 75.000,- på årsbasis.  
 
Forankring 
Opplæringsloven §5-6 og barnehagelovens §19c fastsetter kommunens plikt til å ha Pedagogisk-
psykologisk tjeneste. Denne kan organiseres alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommunen. 
 
Loven fastsetter ikke krav til bemanning på PPT, men fastsetter at det både skal arbeides 
systemrettet, og individrettet. Det er krav til saksbehandlingstid knyttet til sakkyndig vurdering. 
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Denne er en del av kommunens prosess fra henvisning til vedtak fattes. En slik prosess forventes 
å gjøres så snart som mulig og selv om det ikke spesifiseres er det en norm på maksimalt tre 
måneder fra henvisning til vedtak fattes av kommunen.   
 
Vilkårene for samarbeid knyttet til felles PP-tjeneste fremgår av samarbeidsavtale datert 
1.10.2017. Knyttet til økonomiske spørsmål sier punkt 3 i samarbeidsavtalen at det skal være ett 
budsjett for PPT.  Dette budsjettet ligger til grunn for driften av PPT.  
 
 
Faktagrunnlag 
 
Det er kun Svalbard og Skjervøy som i dag driver egne PP-tjenester i Troms. Øvrige kommuner 
inngår i samarbeid med andre kommuner. For de mest nærliggende PP-tjenester er 
bemanningssituasjonen slik: 
 
Kommune Stillinger Elever Elever pr stilling 
Salangen, Dyrøy, Lavangen 2,5 494 197,6 
Målselv + Bardu 4,9 1183 241,4 
Balsfjord, Lyngen, Storfjord 4,1 1056 257,6 
Senja + Sørreisa 5,5 2150 390,1 

 
De små PP-tjenestene har en mindre bredde i kompetansen, et mindre faglig nettverk, samt at 
man er sårbare knyttet til fravær. For deltidsstillinger kan rekruttering være en utfordring. 
  
26.mars var det møte i Oppvekst og Omsorgsutvalget i Dyrøy kommune. Med bakgrunn i det 
foreløpige svaret fra Fylkesmannen knyttet til tilsynet med saksbehandlingstid i 
spesialpedagogiske saker, gjorde OpOm vedtak om at det ønskes en sak fremmet fra 
administrasjonen for kommunestyret i april knyttet til fremtidig organisering av PP-tjeneste for 
Dyrøy kommune.  
 
Dyrøy kommune inngår i dag i et samarbeid med Salangen, Lavangen, Målselv og Bardu knyttet 
til regionalt nettverk for kompetanseutvikling for skole og barnehage. Primært ønskes det fra 
Oppvekst og Omsorgsutvalgets side utredet en tilknytning til dette kompetansenettverket som 
Dyrøy i dag er en del av. Resultatet av en slik utredning av fremtidig organisering av PP-tjeneste 
vil kunne innvirke på bemanningssituasjonen ved PPT i ett lengre perspektiv.  
 

Administrasjonens vurdering 
En styrking av bemanningen fra 2,5 til 3 stillinger kan argumenteres for i lys av at det er 
utfordrende å ha ansatte i deltidsstillinger. Det å rekruttere inn i eksempelvis en 50% stilling er 
ikke ideelt. Det vil også kunne være vanskelig å beholde arbeidstakere i deltidsstillinger. I lys av 
dette vil det være naturlig å vurdere en økning til tre hele stillinger på PPT.  
 
På den andre side er det slik at PP-tjenesten vi er en del av i dag er den best bemannede tjenesten 
i vår region. Ved en reduksjon til 2 stillinger, vil vi fortsatt være bedre forholdsmessig bemannet 
enn Balsfjord og Lenviks tjenester, og på nivå med Målselv (247 elever pr stilling). Ut fra et 
økonomisk perspektiv vil en slik løsning kunne forsvares. På den andre siden vil en slik tjeneste 
være enda mer sårbar og vil ha en svært begrenset bredde i kompetanse. Dette taler for å 
opprettholde dagens bemanning, og ikke redusere denne. 
 
Det fremkom i møte i styringsgruppa for PPT 25.mars 2019 at 3 stillinger var den gjeldende 
bemanningssituasjonen for PP-tjenesten fra 1.mars. Med andre ord fikk Dyrøy kommune 
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informasjon om dette etter at situasjonen var oppstått. Det oppleves i seg selv som kritikkverdig 
og reduserer handlingsrommet i saken.  
 
Saken fremmes med alternative innstillinger, der det anbefales at det velges ett av alternativene 
som er foreslått.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det anbefales et valg mellom følgende alternative vedtak: 
 

a. Dyrøy kommune slutter seg til en drift av PPT med 3 stillinger, tidsbegrenset fra 
1.mars 2019 og ut skoleåret 2018/2019.  

b. Dyrøy kommune slutter seg til en varig drift ved PPT med 3 stillingshjemler fra 
1.mars 2019. Administrasjonen bes innarbeide dette i fremtidige budsjetter.  

c. Dyrøy kommune ber PPT forholde seg til 2,5 stillingshjemler som budsjettert for 
2019. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Bemanningssituasjonen ved PPT 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
 
 
Håvard Johnsen orienterte. 
  
Forslag fra Knut Arne Johansen, tilleggs pkt til pkt. C: 
Formannskapet ber administrasjonen framlegge sak om utvidet av PPT-ordningen til å omfatte flere kommuner - da 
også bemanningsspørsmålet utredes. 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak pkt. C med tilleggs pkt. 
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
Dyrøy kommune ber PPT forholde seg til 2,5 stillingshjemler som budsjettert for 2019.  
Formannskapet ber administrasjonen framlegge sak om utvidet av PPT-ordningen til å omfatte flere 
kommuner - da også bemanningsspørsmålet utredes. 
 
 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: G21 

Saksmappe: 2017/1100 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 27.03.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Veivalg for legetjenesten 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 37/19 03.04.2019 
Kommunestyret 18/19 11.04.2019 

 

Vedlegg 
1 Beskrivelse legetjeneste sørreisa 
2 Deltakelse i utredning  Astafjordlegene 
3 Prosjektgruppens utredning 21.6.18 
4 Saksframlegg ved deltakelse - 2 
5 Vedtak Ibestad 
6 Vedtak Lavangen 
7 vedtak salangen 

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn 
I k.styre 27.04.2017, sak 13/17 ble det vedtatt deltakelse i utredning av felles legetjeneste med 
Salangen, Lavangen og Ibestad kommuner. Astafjord utvikling ble engasjert til oppdraget. I 
formannskap 27.10.17 ble kostnader til utredning vedtatt innarbeidet i budsjett 2018. 
Kommunalsjef helse og omsorg ble utnevnt til å delta i arbeidsgruppen. Rådmannen deltok i 
styringsgruppen. 
Kommunestyret ønsket med dette en vurdering av alternative legesamarbeid for å imøtekomme 
ønsker fra innbyggerne i Dyrøy om åpent legekontor hver mandag-fredag. I utredningen lå det 
ikke mandat om å vurdere hvilke konsekvenser dette vil få for etablerte samarbeid innen 
legevakt og andre helsetjenester knyttet til interkommunalt samarbeid. 
 
Dyrøy kommune hadde frem til 2010 egen drift av legekontor. Rekruttering av leger var 
utfordrende. Fra 2010 ble det inngått samarbeid med Sørreisa etter kommunelovens §28 der 
Sørreisa er vertskommune. Myndighet er delegert til rådmannen i Sørreisa.  
I tillegg samarbeider Dyrøy med Lenvik, Sørreisa, Berg, Torsken og Tranøy om legevakt, 
Intermediæravdeling, diabetesteam og kreft poliklinikk. Disse tjenestene er med på å 
kvalitetssikre pasientforløpet mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. I samarbeidet 
inngår også deltakelse i samfunnsmedisinsk avdeling med seks hovedområder fordelt på to 
kommuneoverleger Dyrøy sin andel av denne tjenesten utgjør 25% legeressurs. Felles for disse 
tjenestene er at de er samlokalisert med legetjenesten på Distriktsmedisinsk senter (DMS).  
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ASTAFJORDLEGEN kort oppsummert fra utredning 
 
Utredningen konkluderer med at Dyrøy kommune skal ha legekontoret åpent 5 dager i uken 
bemannet med to leger evt. en lege og en LIS 1 (turnuslege), det etableres en administrativ 
ressurs som styrer legetjenesten. Det etableres en overlegefunksjon som dekker de lovpålagte 
oppgavene innen samfunnsmedisin. Det etableres en ekstra tilsynslegefunksjon som dekker 
institusjonene i kommunene, sannsynlig omfang er en dag i uken. Det legges opp til noe 
utveksling av leger mellom kommunene tilsvarende ca. 2 dager pr uke. Dette gir mulighet for 
bredde i fastlegeutvalget. Det legges opp til at legene stepper inn for hverandre ved ferier, 
permisjoner og annet fravær (det er usikkert om dette også vil gjelde fravær grunnet fri etter natt-
legevakt). 
 
I Dyrøy vil hver lege bruke tilsvarende 1 dag i uken til administrativt arbeid. Antall Ø-
hjelpstimer som utelukker timebestilling kan variere, men for å unngå unødig bruk av legevakt 
på kveld/helg, anbefales det fra nåværende interkommunal overlege avsatt i overkant av 20 ø-
hjelpstimer pr uke totalt. Det er sannsynlig at dette tallet kan reduseres om det drives med litt 
overkapasitet på Sjøvegan, slik at deler av daglegevakten kan dekkes av det legekontoret. 
Kjøring vil inngå i arbeidstiden. Vurdering av ø-hjelptimetall må sees i sammenheng med 
kapasitet på det nye legevaktsamarbeidet. 
Fri etter legevakt på natt vil avhenge av vaktbelastning for den enkelte lege, sannsynligvis minst 
en fridag/mnd. Kortere arbeidsdag må påregnes når lege har vakt på ettermiddag. 
 
DYRØY OG SØRREISA LEGEKONTOR kort oppsummering 
Legekontoret åpent kun 3 dager i uken. Dette skjedde etter vedtak i OPOM sak 4/15, da Sørreisa 
kommune henvendte seg til Dyrøy kommune og anmodet om tiltak for å tilrettelegge i forhold til 
nye oppgaver og krav til tjenesten. Ordningen har siden vedvart. 
 
Bemanning er rullerende, fordelt på flere leger. Flere muligheter for å velge fastlege, kan 
resultere i time hos egen fastlege i Sørreisa. Ved fravær fra planlagt Dyrøy-legedag, settes det 
inn annen lege dette gjelder også ved fri etter legevakt.  
Legenes administrative tid utføres i Sørreisa, noe som gir økt antall konsultasjoner i Dyrøy 
(utgjør ca. to dagsverk totalt). Tilgjengelige ø-hjelpstimer sees i sammenheng med kontoret i 
Sørreisa, i Dyrøy avsatt totalt 6-12 t/uke. Kjøring inkludert i arbeidstid. 
Tilsynslegefunksjon sykehjem kommer som tillegg med 1 ½ dagsverk.  
Administrativ ressurs innlemmet i tjenesten. Overlege Samfunnsmedisin dekkes via Lenvik -
samarbeidet. 
 
I dialogen med Sørreisa kommune om muligheten for å ha åpent legekontor i Dyrøy hver dag, er 
det flere momenter som taler imot å spre legedagsverk på alle hverdagene:  
 

 Administrativ tid må tillegges Dyrøy legekontor 
 Ved fravær vil det være vanskeligere å sette inn erstatter 
 Ø-hjelpstimene må økes betraktelig på bekostning av timepasientene 
 Vanskeligere for legene å opprettholde et fagmiljø 
 Tap av fellesdrift fordelene der flere funksjoner kan dekkes på de dagene der legene er samlet i 

Sørreisa. 
 Planlagt fravær kan koordineres med de dager vårt kontor er stengt. 
 Denne måten å drifte på er den mest effektive i forhold til ressurser. 
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Legedekning pr innbygger i Dyrøy er pr i dag på linje med dekning i Sørreisa, samarbeidet 
innebærer også til enhver tid vurdering av faglig forsvarlighet i samråd med felles 
kommuneoverlege.  
 
ØKONOMI - SAMMENLIGNING 
 
Astafjordlegen 
I Astafjord utredningen er det lagt frem en skisse som tilsier at Dyrøy kommune har 2 X 60 % 
legeressurs. Arbeidsgruppen har da forholdt seg til tilstedeværelse på Legekontor i Dyrøy, og 
ikke tatt hensyn til Administrativ tid, forskyvning av daglegevakt til Sørreisa og avvikling av 
ulike fravær. I det store bildet betaler vi fortsatt for de to legehjemlene som ble brakt inn i 
samarbeidet. Lønn hjelpepersonell vil variere ut i fra kompetansenivå og stillingsbrøk. 
Hjelpepersonellets lønn estimeres til 450 000,- . For legene vil senjalegens utgangspunkt legges 
til grunn. 
 

 

For Astafjordlegen vil kostnadsbildet i henhold til utredningen være som følger med en fordeling 
på 20% fast og 80% etter innbyggertall for fellesutgifter og kommuneoverlege. 

 
Utgiftstype Drift/år 
Felleskostnader 361 894 
Kommuneoverlege  269 700 
To Legestillinger 1 617 000 
To hjelpepersonell 1 116 000 
Årlig kostnad 3 364 594 

 
 
 
Dyrøy og Sørreisa Legekontor  
For 2018 ser regnestykket slik ut for det samarbeidet vi har i dag mot Sørreisa og 
Samfunnsmedisin Lenvik. Fordelingen er 20% fast og 80% etter innbyggertallet. I denne tabellen 
er det ikke tatt med variable kostnader/inntekter som også sannsynligvis vil være gjeldende i 
Astafjord samarbeidet. Legetjeneste for institusjon og helsestasjon er tatt inn.  
 

Utgiftstype Drift 2018 
Samfunnsmedisin (Finnsnes)₁            270 494  
Administrasjon Dyrøy og Sørreisa            133 494  
Legetjenester legekontor₂        2 315 716  
Tilsynslege 1,5 dag/uke +helsestasjon ₃             543 300  
Årlig kostnad        3 263 004  

₁) Utgifter for 2018 for samfunnsmedisinske tjenester tilsvarende 25% stilling. 
2) Lege og hjelpepersonell 
3) Utgifter tilsynslege 2018 tas med for å synliggjøre kostnader for 1 ½  ukedagsverk 
 
 
Merkostnad Astafjordlegen vil utgjøre ca. 101 590,-.  Det må også påregnes påslag i forhold til 
tilsynslege og helsestasjonslege. Totalt  påslag vil  utgjøre ca 644 890,- /år med tilsvarende 
tjenester. 

Lege lønn 870 000,-  Hjelpepersonell lønn 450 000,- 
+Sosiale utgifter 208 800,-  +sosiale utgifter 108 000,- 
-Refusjon Helfo (lavt 
anslag) 

270 000,-    

Utgift pr legestilling 808 800,-  Utgift pr hjelpepersonell 558 000,- 
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Administrasjonens vurdering 
Mandatet til arbeidsgruppen var å utrede mulighetene for et legesamarbeid mellom kommunene 
Lavangen, Salangen, Ibestad og Dyrøy.  I utredningen kommer det klart frem at det vil være 
mulig å bemanne legekontorene i alle disse kommunene med to leger hver dag. Det vil opprettes 
et fagmiljø i den nye konstellasjonen som vil være med på å øke mulighetene for å rekruttere 
leger.  
Muligheten for å komme inn på ø-hjelpstime på det lokale legekontoret vil være tilstede mandag 
til fredag i kontortiden. 
Antall listetimer vil sannsynligvis være det samme lokalt som i Sørreisa-samarbeidet, all den tid 
andre arbeidsoppgaver også skal løses ved lokalt legekontor.  
Astafjordlegene vil bli noe mer sårbar i forhold til bemanning ved fravær, all den tid de ikke har 
«ledige» dager der leger kan flyttes mellom kontorene.   
Denne løsningen vil isolert sett sannsynligvis fungere, og tilbudet til innbyggerne angjeldende 
oppmøtested og ø-hjelpstimer vil oppleves positivt. 
 
Det er forøvrig noen momenter som må vurderes nøye; det er veldig lite sannsynlig at Dyrøy 
kommune kan splitte opp fastlegesamarbeid og legevaktsamarbeid. Fastlegene er pliktig til å 
delta i legevaktsordningen. Når de er ansatt i Salangen, så sokner de til en annen legevakt. I 
legevaktsamarbeid foregår det også faglig skolering, og det etableres fagmiljø på tvers av 
kommunegrensene. Tilleggstjenester knyttet til legevakten vil også betinge utstrakt samarbeid 
med fastlegene. 
Ved et skifte av legesamarbeid, vil det bety at Dyrøy kommune må knytte seg til samme legevakt 
som de andre kommunene i samarbeidet. Konsekvensene er 8 km lengre vei til legevakten, det er 
også en omvei om man skal transporteres til UNN Tromsø. Andre tjenester som må endres er 
diabetes team, kreft poliklinikk og intermediær avdeling. 
I utredningen uttrykkes det også bekymring for den nye akuttmedisinforskriften som skal tre i 
kraft i 2020. Det vises til at 72% av legene i en 4 måneders periode ble utført av leger som vil 
trenge bakvakt. Mindre enn 1/3 av legene ville kunne gå selvstendige vakter. Dersom krav om 
utrykningsplikt for bakvakt blir gjeldende, vil det by på problemer å opprettholde legevakt på 
Setermoen. Dette vil også påvirke legetjenesten på dagtid og kapasitet på legetilsyn i 
institusjonene i negativ retning.  Driftskostnadene vil øke noe, ut fra oversikten presentert 
tidligere i dokumentet vil utgifter til institusjonslege komme i tillegg til regnestykket over, årlig 
merutgift kan da bli på ca. 543 000,- 
 
Sett i lys av disse faktorene under ett, så vil Dyrøy kommune i sum, ikke komme dårlig ut av det 
ved å fortsette det samarbeidet som eksisterer med Sørreisa. Tjenesten er utprøvd, den mest 
fungerende løsningen med hensyn til legene, ø-hjelpstimer, administrasjonstid og 
legevaktsamarbeid er den som er etablert nå. Innbyggerne har flere valgmuligheter hva angår 
fastleger. Dyrøy kommune har delaktighet i en moderne og godt utstyrt legevakt, med tilknyttet 
intermediærsenger, kreft poliklinikk og Diabetesteam. Alt beliggende på DMS, der også 
spesialisthelsetjenesten har flere funksjoner.  
 
Det politiske veivalget for alle disse store tunge tjenestene vil danne grunnlag for vårt videre 
arbeide med kvalitetssikring av tjenestene våre.  
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Rådmannens innstilling: 
Alternativ 1. 
Ved å se på fastlegeordningen, legevaktstjenesten og interkommunale tjenester under ett, ser 
ikke Dyrøy kommune det som en fordel for sine innbyggere å endre på samarbeidskommuner. 
Dyrøy kommunestyre viderefører samarbeidet med Sørreisa om fastlegeordningen, innbefattet de 
helsetjenestene som ytes via interkommunale samarbeid der Lenvik er vertskommune. 
 
Alternativ 2. 
Dyrøy kommune velger å gå inn i samarbeidet med Lavangen, Salangen og Ibestad i henhold tid 
framlagte forslag til vedtak fra Astafjord Utvikling. Det gjøres utredning om hvilke tjenester som 
må kjøpes fra Bardu kommune i tillegg til legevaktstjenesten. 
 
 
 
Veivalg for legetjenesten 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
Kjell Sverre Myrvoll fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret avventer endelig veivalg i legetjenesten i påvente om avklaring om de 
interkommunale tjenestene etter 01.01.2020. 
 
 
Karl Johan Olsen orienterte. 
Forslag til vedtak fra Kjell Sverre Myrvoll. Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
Kommunestyret avventer endelig veivalg i legetjenesten i påvente om avklaring om de interkommunale 
tjenestene etter 01.01.2020. 
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Beskrivelse av legesamarbeidet mellom Dyrøy og Sørreisa 
 
Forankring i lovverk: helse og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd 
Forskrift om fastlegeordning i kommunene 
 

Oppgaver-krav-endringer 
Intensjonene med et legesamarbeid er at tjenesten skal være mindre sårbar, faglig og kvalitetsmessig 
god, nær befolkningen, effektiv økonomisk og ha evne til å rekruttere nye medarbeidere. 

Ved oppstart av samarbeidet i 2010 hadde Dyrøy kommune med seg to legehjemler inn. Disse to 
stillingene ble i lang tid etter Inngåelsen av IKS (interkommunalt samarbeid) driftet ved at Dyrøy 
hadde to leger tilgjengelig ved kontoret 5 dager i uken.  

Administrasjonstid 
Legenes administrative arbeid har økt i både mengde og omfang de senere år. I dette inngår bl.a. 
arbeid mot NAV (erklæringer og utredninger), uttalelser til forsikringsselskaper og andre 
pasientadministrative oppgaver som knyttes til fastlegerollen. 

Legene hadde tidligere ½ dag administrasjonstid, denne er økt til en dag pr uke. 

Det benyttes to typer administrasjonstid:  

1. kortere konsultasjonstid gjennom uken (mindre tid til administrativ oppfølging under/etter 
selve konsultasjonen) for deretter en hel sammenhengende dag med administrasjon av 
pasientoppfølgingen. 

2. «Vanlig» konsultasjonstid gjennom uken (mer tid til å sluttføre administrative oppgaver 
under/etter selve konsultasjonen). Deretter settes det av ½ dag til ytterligere administrativt 
arbeid. 

I perioder vil fastlegen ha behov for ytterligere tid til administrativt arbeid noe som utgjør ca. ½ 
dagsverk /lege/mnd. 

Praksis i dag er at all administrasjonstid benyttes når legene er i Sørreisa. Når legene er i Dyrøy har de 
økt antall konsultasjoner. Dette innebærer at antall konsultasjoner er maksimert når de er tilstede i 
Dyrøy. 

 

Andre allmennlegeoppgaver jamfør fastlegeforskriften §12: 
Omfang og kompleksitet av de offentlige oppgavene har økt, følgende er angitt omfang ved de 
forskjellige offentlige oppgavene. 

Tilsynslege Sykehjem: 
Tilrettelegging for at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme, tidlig utskriving fra sykehus og høyere 
levealder er faktorer som tilsier at pasientene i sykehjem i større grad har behov for oppfølging av 
lege enn tidligere. Den felles legetjenesten bruker i dag 65% stillingsressurs på de to sykehjemmene i 
Sørreisa og Dyrøy. Dette utgjør litt over 3 dagsverk pr uke.  

For Dyrøy kommune utgjør dette litt over 1 ½ dagsverk pr uke. Denne tjenesten kommer i tillegg til 
fastlege tjenesten. 
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Helsestasjonslege: 
Legetjenesten bruker i dag 4.5 timer på helsestasjonstjenester. Dyrøy har 1.5 time/uke, denne 
tjenesten kommer også i tillegg til fastlegetjenesten. 

Flyktningelege: 
Mange av våre nye landsmenn har ukjent helsetilstand og i mange tilfeller medfører det omfattende 
utredning og oppfølging av enkeltindivider eller familier. Legetjenesten bruker ca. 5% legeressurs på 
denne gruppen gjennom året, det utgjør ca. et dagsverk pr mnd. Fordeling skjer etter behov i 
kommunen. For Dyrøy utgjør det ca. ½ dagsverk pr mnd. 

Daglegevakt 
Forskrift om fastlegevakt § 22. «Øyeblikkelig hjelp til listeinnbyggere» sier; 

Fastlegen skal innrette sin praksis slik at listeinnbyggere som må ha øyeblikkelig hjelp, kan 
mottas og vurderes i åpningstiden. 

I dag har den felles legetjenesten 90 ø-hjelpstimer tilgjengelig pr uke det vil si 18 timer/dag. Antallet 
er satt etter anbefaling fra interkommunal kommuneoverlege i Lenvik. 

Hovedtyngden av timene dekkes av fastleger som ikke har andre offentlige oppgaver. Det betyr at den 
enkelte fastlege kun har behov for å ha 1-2 ø-hjelp time satt av i timebok hver dag.  

For Dyrøy innebærer det at det er satt av i snitt 2 timer hver legedag i Dyrøy, tilsammen 12 t./uke. 

Skal Dyrøy ivareta denne funksjonen uten annen daglegevakt, ville det medføre en økning med 10-12 
ø-hjelpstimer/uke totalt 22-24 timer/uke. Dette vil redusere kapasiteten for forhåndsbestilte timer 
tilsvarende.  

Grunnen til at hovedtyngden av disse timene er i Sørreisa er at det ikke er ambulanse der, noe vi har i 
Dyrøy. Det bør tas i betraktning at henvisning videre fra daglegevakten oftest skjer til UNN Tromsø, og 
da er strekningen Dyrøy – Sørreisa allerede gjennomført. 
 

Legetjenesten og legevaktsordningen 
I 2016 ble det inngått ny særavtale mellom KS og den norske legeforening (IKL/SFS 2305), den gav 
lege som har hatt legevakt på natt, rett til fri med lønn påfølgende virkedag. Dette gir følger for 
legetjenesten på dagtid. 

Legevakten består av et samarbeid der tilhørende kommuner stiller med legeressurser for å dekke 
behovet for leger. Legevakten i Lenvik disponerer i dag 25 leger som deler på vakter på ettermiddag, 
natt og helg. Dette utgjør 64 vakter på 4 uker. For hver lege betyr det i overkant av 3 vakter på 4 
uker. Bakvakter etter en oppsatt plan kommer i tillegg.  

Av de vel 3 legevaktene på 4 uker, vil minst en være nattevakt, som igjen generer en fridag 
påfølgende arbeidsdag. For den felles legetjenesten vil det bety litt over 5 tapte dagsverk hver 4 uke. 
I perioden 01.10.18-31.12.18 utgjorde disse fridagene 5.3 tapte dagsverk/mnd). 

For Dyrøy kommune, med sin tidligere organisering med to fastleger, vil dette innebære litt over 1 
tapt dagsverk på 4 uker. 

Det må også tas med i betraktningen at når lege har vakt på kveldstid, må legen forlate legekontoret 
noe tidligere for å være klar på legevakta til oppstart. 
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ALIS 
Den tidligere turnuslegeordningen ble 1.10.17 erstattet av LIS 1 Lege ordningen. 
Lege i spesialisering ble 01.03.19 erstattet med LIS 3 ordningen. 
Begge ordningene krever mer av arbeidsgiver i form av veiledning, oppfølging og godkjenning av 
læringsmål. 
 

LIS 1:  
For legene i LIS 1 løpet er det strengere krav for veiledning og oppfølging. Det er mer tidkrevende for 
begge partere. Det vektlegges økt fokus på å fremmer refleksjon hos Lis 1- legen. Det vektlegges også 
at arbeidsgiver kontinuerlig skal følge opp om vedkommende har ivaretatt læringsmål. 
I dag benytter tjenesten ca. 10% stilling til dette formålet, noe som utgjør ca. 3.75 t/uke. Denne må 
økes i takt med antall LIS leger. 
 

LIS 3 
Leger i spesialisering skal ha veiledning fra annen spesialist, denne utgår fra en læreplan med 
konkrete læringsmål. Sleve veiledningen er anbefalt satt til 3 t/mnd, det vil i tillegg brukes like mange 
timer for veileder å forberede seg og følge opp LIS 3 legen. Dette utgjør 9 t/mnd. 

LIS 3 –legen skal ha mulighet til å tilkalle annen erfaren lege for oppfølging under utføring av 
konkrete prosedyrer. Det skal da være en mer erfaren lege enn kandidaten selv. Dette betyr at 
legekontor med LIS 3 Leger sikre at det er mer erfaren lege på jobb som kan sikre oppfølging av LIS 3 
legen. 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 Ibestad kommune 

 
   
 
Att. 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2017/1100 
Øystein Rørslett 
 
G21 
 
02.11.2017 

 
 

Deltakelse i utredning:  "Astafjordlegene" 

Vi viser til tidligere brev og telefonsamtaler, senest med Astafjord Utvikling as hvor vi orienterte 
om beslutning i Dyrøy formannskap 27.10.2017. 
 
For ordens skyld bekreftes vår deltakelse i utredningen ved å referere: 
 
 Vedtak i Formannskapet - 27.10.2017  
1. Kostnadene ved deltakelse i utredning av Astafjordlegene, innarbeides i budsjettet for 2018.  
2. Dyrøy kommune oppnevner kommunalsjef for helse og omsorg, Karl Johan Olsen til 
arbeidsgruppa.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Øystein Rørslett 
rådmann 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Karl Johan Olsen Finnlandsveien 81 9311 BRØSTADBOTN 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Sammendrag 

Iverksetting av prosjekt Astafjordlegen har bakgrunn i at det gjennom en periode over mange år har 

vist seg at det i større eller mindre grad er blitt mer krevende å rekruttere og beholde leger til 

kommunehelsetjenesten.  

Ei enstemmig arbeidsgruppe tilrår at Astafjordlegen innføres. Det opprettholdes legekontor i hver 

kommune, som bemannes av leger og medarbeidere på alle hverdager. Dagens leger og øvrige 

medarbeidere ansettes i Astafjordlegen, og beholder sine nåværende arbeidssteder. Det motiveres 

og tilrettelegges for at disse ved kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling kan ambulere mellom 

de ulike legekontorene. Personer som ansettes etter iverksettingen av Astafjordlegen ansettes på et 

tjenestested men med plikt til å ambulere ved kompetanseheving, sykefravær eller ferieavvikling. 

Kjøring mellom ulike tjenestesteder foregår i arbeidstiden, og ved bruk av kjøretøy eid eller leaset av 

Astafjordlegen. Det innføres felles kommuneoverlegefunksjon fordelt på flere personer som samlet 

ivaretar bred fagkompetanse. Astafjordlegen ledes faglig av en av kommuneoverlegene og 

administrativt av en administrativ leder (stillingen nyopprettes). Kompetanseheving av leger og 

øvrige medarbeidere prioriteres, og det legges opp til systematisk videreutvikling for mottak og 

oppfølging av turnusleger og studenter. Det innføres felles system for pasientjournalhåndtering og 

felles telefonsystem, og kommunene inngår administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til 

Kommunelovens §28. Før inngåelse av avtale utarbeides det avtaler for ansvar, myndighet, 

delegering, økonomi samt utvikling og evaluering.  

Innføring av Astafjordlegen vil ha flere effekter på kort og lang sikt. Tilgang på felles system for 

pasientjournalhåndtering vil føre til at den enkelte lege og medarbeider i enda sterkere grad kan gi 

den enkelte pasient et godt tilbud. Innføring av felles telefonsystem vil føre til mindre ventetid for 

pasienter som for eksempel ønsker å bestille legetime. Det vil bli lettere å benytte dagens 

kompetanse mer effektivt på tvers av kommunegrensene. For eksempel gjennom at spesialister i 

allmennmedisin kan veilede andre leger, turnuskandidater og studenter, eller at andre 

medarbeidere med spesialkompetanse kan bli en ressurs for alle fire kommunene. Kommunene kan 

videreutvikle og systematisere deling av systemer og rutiner. Felles faglig og administrativ ledelse vil 

føre til bedre utnyttelse av den samlede kapasiteten som vil føre til mindre sårbarhet i forbindelse 

med kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling. Videre vil det bli lettere å planlegge for 

rekruttering av nye leger og øvrige medarbeidere, samt at mulighetene for veiledning og 

kompetanseheving forenkles. 

 

Sjøvegan 28. mai 2018 

ARBEIDSGRUPPA FOR PROSJEKT ASTAFJORDLEGEN 

 

Karl-Johan Olsen         Anita Dahl-Solbakken      Kjell-Are Pettersen   

Dyrøy kommune          Ibestad kommune            Lavangen kommune 

 

Lars A. Nesje   

Salangen kommune  
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1.0 Bakgrunn  
I kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen har det gjennom de siste årene 

fremkommet bekymring i forhold til legedekningen i distriktet, nye oppgaver som legges til 

kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde leger. Gjennom 2016 har de 

fire kommunene utviklet og jobbet med et prosjekt kalt Astafjordlegen. Prosjektet har tatt 

utgangspunkt i Senjalegen, og med utgangspunkt i dette prosjektet ønsker kommunene å 

utvikle en modell, tilpasset egne ønsker og behov.  

Å gi befolkningen i de respektive kommunene et fullgodt legetilbud har til tider vært 

krevende. Fravær av gode søkere har ført til at legestillinger har stått vakant, og utbredt 

bruk av vikarleger fra vikarbyrå har vært benyttet. Manglende tilstedeværelse av nødvendig 

kompetanse har medført at enkelte kommuner ikke har kunnet motta turnusleger. Ulike 

samarbeidsordninger har ikke i tilstrekkelig grad gitt befolkningen den 

primærhelsetjenesten de etterspør. Små legekontor med én til tre leger gjør det vanskelig å 

planlegge når ferie skal avvikles og sykdom oppstår. Det samarbeidet som er inngått med 

hensyn til legevakt, der de respektive kommuners leger må ta vakter, bidrar også til en 

svekkelse av legetjenesten i kommunen. Det er også stor fare for at det systematiske 

samfunnsmedisinske og lovpålagte arbeidet nedprioriteres ettersom det ikke er kapasitet. 

Med dette som bakgrunn ble det gjennomført møte mellom de fire 

rådmennene/administrasjonssjefene der målet var å avklare om det var ønskelig med et 

interkommunalt samarbeid. Resultatet av dette møtet var at det ble besluttet å 

gjennomføre et prosjekt delt inn i tre faser:  

Fase 1.  

Avklare grunnlaget for videre arbeid med prosjekt Astafjordlegen. Fase 1 ble gjennomført i 

2016 og førte til likelydende politiske vedtak i alle kommunestyrene. 

1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etablering av Astafjordlegen til 

etterretning. 

2. Kommunestyret ber arbeidsgruppen iverksette fase 2 i prosjektet, som 

omhandler detaljplanlegging, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering og implementering. 

3. Kommunestyret ber om at saken fremmes for ny politisk behandling etter at 

fase 2 er gjennomført. 

Fase 2. 

Prosjekt Astafjordlegen skal detaljplanlegges (utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering). Opprettelse av Astafjordlegen vil 

ikke føre til billigere tjenester for kommunene, men en bedre tjeneste. 

For å bistå i arbeidet med fase 2 besluttet referansegruppa, bestående av 

rådmenn/administrasjonssjefer i de fire kommunene, at det skulle engasjeres ekstern 

prosjektleder. Etter en forenklet anbudsrunde besluttet referansegruppa i samråd med 

Finnut AS at Astafjord Utvikling AS skulle engasjeres som prosjektleder. 
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Fase 3. 

Gjennomføres dersom politikerne i de fire kommunene etter fase 2 beslutter å gå videre 

med prosjektet. I denne fasen skal prosjektet kunne implementeres uten videre utredning. 

 

2.0 Hovedmål og arbeidsoppgaver for fase 2 

Kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen skal med utgangspunkt i Senjalegen 

utvikle egen modell kalt Astafjordlegen, som skal tilpasses ønsker og behov hos de fire 

kommunene. 

2.1  Prosjektmål for fase 2 

1. Utvikle en modell Astafjordlegen slik at befolkningen i Dyrøy, Lavangen, Ibestad og 

Salangen får et fullgodt legetilbud i egen kommune. Herunder ivareta 

allmennmedisinske og samfunnsmedisinske oppgaver som kommunene er pålagt. 

 

2. Prosjekt Astafjordlegen skal detaljplanlegges (utarbeide organisasjonsmodeller, 

foreta økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering). 

 

3. Med den detaljerte prosjektbeskrivelsen som bakgrunn skal det utarbeides et 

saksfremlegg med nødvendige vedlegg som kan legges frem for de respektive 

kommunene for politisk behandling. 

Det er i oppdragsgivers bestilling for fase 2 understreket at prosjektet ikke er iverksatt for å 

spare penger, men for å sikre stabil legedekning gjennom tiltak for primært å rekruttere og 

beholde leger og sekundært for å videreutvikle øvrige medarbeidere. 

I nesten alle OECD land er det ifølge Ono med flere (2014) slik at leger er fordelt ulikt 

mellom ulike regioner. I følge Holte (2015) finnes det ikke vitenskapelige studier som 

dokumenterer at ustabil legetjeneste som fører til vikarbruk, påvirker helsen til folk. 

Imidlertid er det ifølge Cabana og Jee (2004) påvist positiv sammenheng i forhold til 

kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient, og utbyttet dette gir pasienten. Spesielt er 

slik kontinuitet viktig for mennesker som er kronisk syke. Det er av Grobler med flere (2015) 

beskrevet fire strategier for å påvirke helsepersonell til å arbeide i områder med 

personellmangel: 

- Utdanning (for eksempel via fortrinnsrett, god praksistilrettelegging med mer). 

- Reguleringer (for eksempel fordelinger av leger i primær- og spesialisthelsetjenesten 

og påvirkning av geografisk spredning). 

- Finansielle (for eksempel inntekt som har kortsiktig effekt, men ingen dokumentert 

langsiktig effekt). 

- Personlig eller profesjonell støtte (for eksempel ikke-økonomisk støtte men faglig 

utvikling). 
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2.2  Fokusområder og arbeidsoppgaver fase 2 

Fokusområdene og oppgavene er satt opp stikkordsmessig i uprioritert rekkefølge. Lista er 

ikke utfyllende og en av oppgavene i forbindelse med fase 2 vil være å utdype, konkretisere 

og prioritere lista (herunder kravet til involvering av ansattes organisasjoner samt forholdet 

til gjeldende lov- og avtaleverk): 

- Eksisterende stillingshjemler som kommunene har, skal videreføres. 

- Ved nytilsettinger, må tilsatte være villig til å samarbeide praktisk og faglig som 

beskrevet. 

- Legekontorene skal bestå i de respektive kommunene, og være bemannet med lege 

og medarbeidere, normalt på alle hverdager. 

- Videreføre og videreutvikle samarbeidsavtaler med UiT Norges Arktiske Universitet 

(Tromsø). 

- På sikt er det ønskelig å kunne inngå i forsknings- og fagutviklingsarbeid. 

- For leger som skal betjene de mindre legekontorene, er det hensiktsmessig at de 

også har faste arbeidsdager på andre kontorsteder. 

- Det forventes at det tilrettelegges felles faglige møter, både for leger og øvrige 

medarbeidere. 

- Forholdet til etablerte legevaktordninger, og krav til disse. 

- Det etableres felles journalsystem (EPJ) der hensynet til personvern, legale krav, krav 

om tilgang til nødvendige og relevante opplysninger (også ved fravær blant legene) 

er ivaretatt. 

Det må avklares hvordan legevirksomheten organisatorisk skal driftes, for legalt å 

kunne drifte et felles journalsystem (EPJ).  

- Kompetanse- og bemanningskrav i akuttforskriften er utsatt til 2020. Kommunene 

plikter å etablere bakvaktsordning for leger i vakt, som ikke oppfyller kravene for å 

jobbe alene. Videre at helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt skal ha 

gjennomført kurs i akuttmedisin og kurs i vold og overgrepshåndtering. 

- Ta hensyn til at et overordnet interkommunalt legevaktsamarbeid eventuelt kan føre 

til ytterligere samarbeid (Kommunale, akutte døgnplasser, KAD, innen rus/psykiatri, 

helsesøstertjeneste, psykososialt kriseteam, jordmortjeneste, folkehelsearbeid, 

visuelle tjenester med mer). Dette punktet ligger utenfor prosjektets mandat, men 

må hensyn tas ved implementering av eventuell ny organisasjonsmodell. 
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3.0 Prosjektorganisering 

Prosjekteier; 

Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen kommune. 

Oppdragsgiver/Prosjektansvarlig: 

Roe Jenset, på vegne av oppdragsgiver. 

 

Styringsgruppe; 

Roe Jenset (leder)    Rådmann i Ibestad kommune 

Karl-Johan Olsen    Kommunalsjef for helse og omsorg i Dyrøy kommune 

Erling Hansen    Rådmann i Lavangen kommune 

Frode Skuggedal   Administrasjonssjef i Salangen kommune 

 

Prosjektleder; 

Astafjord Utvikling AS v/Bjørn Nordmo og Ingrid Frantzen. 

Arbeidsgruppe; 

Karl-Johan Olsen   Kommunalsjef for helse og omsorg i Dyrøy kommune 

Kjell-Are Pettersen   Kommuneoverlege i Lavangen kommune 

Anita Dahl-Solbakken   Leder av HSO i Ibestad kommune 

Lars A. Nesje     Kommuneoverlege i Salangen kommune 

Referanser; 

Helen Brandstorp (leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin – UiT) med flere. 

Evy Nordby (Senjalegen). 

 

4.0 Organisering av legetjenesten i Dyrøy, Ibestad, Lavangen og 

Salangen  

Per 1.4.18 er det et legekontor i hver av de fire kommunene. Felles for alle disse 

legekontorene er at de lokalisert i hensiktsmessige lokaler med god adkomst og godt 

medisinsk utstyr som kreves og forventes på et moderne legekontor.  

Kontoret i Dyrøy er bemannet mandager, onsdager og fredager mens de øvrige er 

bemannet alle hverdager innenfor normal arbeidstid. I Dyrøy er det totalt syv legedager i 

løpet av ei uke. Seks av disse er fordelt på hver av de tre dagene nevnt ovenfor med to leger 

på hver dag, og den syvende dagen er avsatt til institusjon. 

I Dyrøy er legekontoret samlokalisert i Brøstadbotn sammen med 

kommuneadministrasjonen, NAV, fysioterapi, ambulanse og helsestasjon. Det er kort veg 

mellom legekontoret og sykehjemmet.  
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På Ibestad er legekontoret samlokalisert med Pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjon, 

fysioterapitjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten, NAV og sykehjemmet i Hamnvik 

sentrum. Det er gangavstand fra legekontoret til ambulansestasjon og 

kommuneadministrasjonen. 

I Lavangen er legekontoret nylig flyttet fra Soløy til Tennevoll, og er nå samlokalisert med 

helsestasjonen. Den nye lokaliseringen er nær både sykehjem og kommuneadministrasjon. 

I Salangen ligger legekontoret på Sjøvegan, og er samlokalisert med ambulanse, 

helsestasjon, fysioterapitjenesten, psykiatritjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten. 

Det er gangavstand både til sykehjem og kommuneadministrasjon. 

Nærhet til ambulansetjenesten er viktig, og opprettholdelse av dagens struktur er av 

vesentlig betydning i forhold til den akuttmedisinske beredskapen for innbyggerne. 

Kommunene Dyrøy og Lavangen har i tillegg valgt å utdanne deltidsmannskaper i 

Brannvesenet i forhold til «First responder» for å styrke beredskapen ved hjerte- 

lungeredning. Det ligger forpliktelser for samtrening mellom alle aktører som inngår i den 

akuttmedisinske beredskapen, og det må prioriteres og tilrettelegges for at dette i 

tilstrekkelig grad blir utført. 

 

4.1 Kart over kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen 
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4.2 Folketallsutvikling 

Kommune 2010 2017 Endring 

Dyrøy 1233 1138 -95 

Ibestad 1408 1394 -14 

Lavangen 1012 1076 +64 

Salangen 2211 2220 +9 
 Kilde: Kommuneprofilen 

Totalt folketall per 31.12.17 for de fire kommunene = 5828 innbyggere. Ved utgangen av 

2010 var befolkningstallet 5864. Det er syv år mellom de ulike tellingene og i perioden har 

det vært en nedgang i folketallet på 42 personer. 

 

4.3 Avstander mellom legekontorene 

Brøstadbotn Hamnvik 49 km 

Brøstadbotn Tennevoll 54 km 

Brøstadbotn Sjøvegan 30 km 

Hamnvik Tennevoll 63 km 

Hamnvik Sjøvegan 44 km 

Tennevoll Sjøvegan 18 km 

 

Kjøreavstandene mellom de fire legekontorene, Brøstadbotn (Dyrøy), Hamnvik (Ibestad), 

Tennevoll fra og med 1.6.18 (Lavangen) og Sjøvegan (Salangen) er i snitt 43 km. Samtlige 

avstander er under 70 km. Mellom Sjøvegan og Hamnvik vil det enkelte dager på vinteren 

kunne være stengt enten på grunn av ras eller fare for ras. Videre er kvaliteten på vegene av 

noe varierende standard. På tross av dette anses alle avstandene og strekningene å være 

innenfor akseptabel dagpendleravstand. 

 

5.0 Tiltak og løsninger 

Med bakgrunn i prosjektets mandat, prosessen som er gjennomført og beskrevet ovenfor, 

drøftes aktuelle utfordringer og problemstillinger i dette kapittelet. 

 

5.1 Generelle forhold 

Detaljene i gjennomføringen vil i liten grad bli beskrevet. Arbeidsgruppa anbefaler å vedta 

prinsippene rundt Astafjordlegen i dette stadiet av prosjektet. Når disse eventuelt er fattet 

vil det være opp til den nye organisasjonen å detaljplanlegge og implementere. Dialog med 

fagforeningene vil stå sentralt i dette arbeidet, noe som på grunn av ressurstilgang ikke har 

vært prioritert i denne fasen av prosjektet.  

I prosjektets mandat fremkommer det at man skal sette seg inn i, og benytte erfaringer fra, 

innføringen av Senjalegen der dette ikke går ut over oppdragets rammer. Videre ble det 

forutsatt at prosjektet skulle ha dialog med Nasjonalt senter for distriktsmedisin og deres 
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erfaringer/forskning i forhold til denne typen samarbeid. Der det er naturlig vil erfaringer fra 

ovenfor nevnte, helt eller delvis bli henvist til. 

Felles for kommunene er at de på ulik måte prioriterer, planlegger, organiserer, 

tilrettelegger for og tar imot turnuskandidater, legestudenter og andre studenter. Det er 

krevende å gjennomføre dette på en optimal måte både for turnuskandidat/student og 

arbeidsgiver, men erfaringene konkluderer med at det er svært hensiktsmessig å fortsette 

med å videreutvikle dette arbeidet. Turnuskandidater/studenter som blir tatt godt imot og 

får godt faglig og sosialt utbytte av sin utplassering får først og fremst relevant faglig påfyll, 

men de blir også gode ambassadører for det stedet de har vært. Dette både i forhold til selv 

å komme tilbake, men også for å påvirke andre. Utplassering av turnuskandidater/studenter 

virker rekrutteringsfremmende, og bør inngå som en viktig del av den fremtidige 

organiseringen. 

 

5.2 Faglig og administrativ ledelse 

En av nøkkelfaktorene for at innføringen av Senjalegen ble vellykket var fokus på, og 

strukturering av, den faglige og administrative ledelsen. Det anbefales at det overordnede 

faglige ansvaret tillegges en av legene med kommuneoverlegefunksjon. Det er ikke 

nødvendig at administrativ leder er lege, men det kreves gode lederegenskaper og 

ledererfaring. Senjalegen har ansatt administrativ leder med sykepleierbakgrunn. Ved 

ansettelse av administrativ leder for Astafjordlegen bør ledererfaring vektes i sterkere grad 

enn faglig bakgrunn.  

Det anbefales at det ansettes en person i 100 % stilling for å implementere, iverksette og 

drifte Astafjordlegen. Det anbefales ikke at det ansettes administrativ leder i deltidsstilling, 

da dette ikke vil gi tilstrekkelig fokus til å kunne utføre en optimal jobb. Ved ansettelse i hel 

stilling bør det vurderes hvorvidt leder kan tillegges relevante merkantile oppgaver. 

Alternativt om disse helt eller delvis kan tillegges noen av de øvrige medarbeiderne, eller at 

de kjøpes hos en eller flere av de samarbeidende kommunene.  

 

5.3 Forholdet til etablerte legevaktordninger 

Fra mai 2018 har nasjonale myndigheter, i henhold til akuttmedisinforskriften, lagt opp til at 

leger må være spesialist i allmennmedisin for å kunne gå selvstendig legevakt. Alternativt at 

det kan gås legevakt med en spesialist i allmennmedisin som går bakvakt (iverksettelse av 

den nye forskriften er utsatt til 2020). Per i dag har Dyrøys innbyggere legevakt på Finnsnes 

sammen med kommunene Sørreisa, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Kommunene Ibestad, 

Lavangen og Salangen har felles legevakt på Setermoen sammen med Bardu og Målselv 

kommune. Det er slått fast at prosjekt Astafjordlegen ikke skal ta for seg dagens 

legevaktordning. Imidlertid er det grunn til å påpeke at dersom den nye 

akuttmedisinforskriften iverksettes som forutsatt vil dette kunne få vesentlig betydning 

både i forhold til å rekruttere leger, men også for å beholde leger i deltakerkommunene.  
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I henhold til høringsnotatet fra kommuneoverlegene for de kommunene som sokner til 

legevakta på Setermoen ble det ved en opptelling funnet at 72 % av legevaktene i en 4 

måneders periode ble utført av leger som etter reglene fra 1.5.18 vil trenge bakvakt. Videre 

fremgår det at 1/3 av legene som inngår i vaktplanen er kompetente til selvstendig vakt, 

men at enkelte kan søke vaktfritak på grunn av alder (etter fylte 60 år). Dersom kravet om at 

leger med bakvakt skal ha utrykningsplikt, vil det kunne føre til at vaktbelastningen blir så 

stor for legene at det blir vanskelig både å beholde de som per dato er i kommunene eller å 

rekruttere nye. Videre vil den nye forskriften kunne bli avgjørende for om det kan 

opprettholdes eget legevaktdistrikt i vår region.  

Flyttes nærmeste legevakt for eksempel til Narvik vil det bli enda lengre for den enkelte lege 

å reise fra bosted til legevakta, som igjen kan virke hemmende på å rekruttere og beholde 

leger og det medfører betydelig lengre reisevei for publikum. 

 

5.4 Kommuneoverlegefunksjon 

Ved inngangen til 2018 har Lavangen og Salangen kommuneoverlege med 40 % stilling hver 

Dyrøy samarbeider med Sørreisa og er som nevnt i legevaktdistrikt med de øvrige 

kommunene i Midt-Troms. Disse kommunene har samlet 1,5 årsverk. Dyrøy og Sørreisa 

deler på 0,5 årsverk. Det vil si 0,25 årsverk i Dyrøy. Ibestad har per dato ikke definert 

størrelse på funksjonen. I følge SSB (2016) ligger landsgjennomsnittet for kommuneoverlege 

på 0,5 årsverk per 10000 innbyggere. For Troms er gjennomsnittet på 0,7 årsverk, mens 

Samfunnsmedisinernes organisasjon – LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) hadde i 2012 

en anbefaling på 1,0 årsverk per 10000 innbyggere.  

Ofte tillegges kommuneoverlegefunksjonen til fastleger, og det anbefales at 

kommuneoverleger er spesialister i samfunnsmedisin. Oppgavene som skal utføres er både 

lovbestemte innenfor Lov om helse- og omsorgstjeneste, Lov om psykisk helsevern, Lov om 

smittevern, Lov om folkehelse samt Dødsårsakregisterfunksjon. I tillegg kommer de ikke-

lovpålagte oppgavene der det ofte er forventninger om ansvar selv uten tildelt myndighet. 

Det er ulikt hvordan de fire kommunene har organisert helsesjeffunksjonen. Bakgrunnen for 

valg av organisering er forskjellig, og avhenger for eksempel av om kommunen er organisert 

etter 2- eller 3-nivåmodell. Det tilrådes at den enkelte kommune på fritt grunnlag fortsetter 

å organisere sin helsesjeffunksjon, og at dette i sin helhet holdes utenfor Astafjordlegen. 

Etter iverksetting av fase to i prosjekt Astafjordlegen har det vært rettet en forespørsel fra 

kommunene Bardu og Målselv i forhold til mulig felles kommuneoverlegefunksjon for alle 

kommunene som sokner til den interkommunale legevakten på Setermoen. Prosjektet har 

deltatt på møte med de nevnte kommunene, og i etterkant av dette har arbeidsgruppa 

anbefalt at man ikke tiltrer forslaget. Begrunnelsen for dette er at de fire samarbeidende 

kommunene ønsker å avklare hvorvidt Astafjordlegen skal etableres, og at man innenfor 

denne rammen vil etablere en slik fellesfunksjon. Videre ønsker man ikke å tiltre et slikt 

samarbeid på grunn av geografiske avstander og sårbarhet ved fravær. 
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Arbeidsgruppa ønsker imidlertid å etablere felles kommuneoverlegefunksjon innenfor 

rammene av Astafjordlegen. Det påpekes at arbeidsoppgavene må fordeles på flere 

personer, der en kan få det overordnede ansvaret. Ved å fordele ansvaret på flere personer 

vil disse kunne spesialisere seg innenfor ulike fagfelt, og det vil kunne bli lettere å rekruttere 

til funksjonen. Dette gir også rom for stedfortrederfunksjon og større robusthet ved fravær. 

Det anslås å være behov for 1 årsverk til kommuneoverlegefunksjon (se vedlegg 1) 

 

5.5 Praktiserende leger 

Per dato er legene i Lavangen og turnuskandidater lønnet av kommunen. I Ibestad og 

Salangen er det en blanding av kommunalt ansatte leger og næringsdrivende leger med 

driftstilskudd. Legene som praktiserer i Dyrøy er ansatt i Sørreisa kommune.  

Det er til sammen 11 leger med ulik stillingsstørrelse som praktiserer. Antallet 

turnuskandidater er varierende og telles ikke med her. Det påpekes imidlertid at det er 

viktig å satse på turnuskandidater. Dette både i forhold til den totale legedekningen, men 

også i forhold til å rekruttere turnusleger til faste stillinger, samt at disse både kan og vil 

være gode ambassadører for rekruttering av andre leger.  

I Dyrøy er det to stillinger på 60 %. Bortsett fra Dyrøy er det 4 kvinner og fem menn med en 

gjennomsnittsalder på 44,8 år og av disse er det to personer som er spesialister i 

allmennmedisin, samt en person som er ferdig med sin spesialistutdanning i løpet av høsten 

2018. I tillegg er den ene kommuneoverlegen spesialist i allmennmedisin, men 

vedkommende praktiserer ikke. Tre av de ni legene er 60 år eller eldre, og dette kombinert 

med naturlig jobbrotasjon vil føre til store rekrutteringsutfordringer de nærmeste årene. 

Erfaringer både fra Senjalegen og i forhold til arbeidsgruppas egne ønsker og erfaringer 

tilsier at det bør være minimum to leger i tillegg til medarbeidere for hver enkelt legedag 

(normal arbeidsdag). Begrunnelsen for dette er å kunne overlappe hverandre faglig og på 

den måten gi innbyggerne et optimalt tilbud:  

«Legekontorene skal bestå i de respektive kommunene og de skal være bemannet 

med 2 leger (hvorav den ene kan være turnuskandidat) og to medarbeidere, normalt 

på alle hverdager» 

Med fire legekontor vil dette kreve 40 legedager, mens det totale antallet legedager som 

produseres per i dag er 47. I forhold til de 47 legedagene er det viktig å ta hensyn til at 

Dyrøy per dato har lege tre av fem uke dager, og da bemannet med to leger. Det vil si seks 

legedager fordelt på 2 x 60 % stilling. For å sikre minimumsdekning med to leger på jobb alle 

hverdager også i Dyrøy så må Dyrøy øke stillingsressursen med 0,8 årsverk (fire legedager). 

Totalt antall legedager som produseres i løpet av ei arbeidsuke blir 51.  

Dersom Astafjordlegen innføres, videreføres stillingshjemlene som kommunene har i dag. 

gjennomføres det virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16. Det må 

avklares hvorvidt det er mulig og ønskelig at også dagens kommunalt ansatte og selvstendig 

næringsdrivende ved kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling ambulerer mellom de 
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ulike legekontorene. Ved å stimulere til dette vil det være mulig å holde alle fire 

legekontorene åpne med minimum to leger til stede på hvert kontor hver dag. Videre vil det 

være mulig å gjennomføre fagdager og en vil være mindre sårbare enn i dag i forhold til 

ferie, permisjoner, sykdom med mer.  

For å lykkes er det viktig med god dialog med den enkelte lege og deres organisasjon, og 

merarbeidet/merbelastningen må kompenseres på en hensiktsmessig måte. I Senjalegen 

har de organisert seg slik at de kjører i arbeidstiden og at kjøring foretas i kjøretøy 

administrert av Senjalegen. Utfordringen med kjøring i arbeidstiden er at antallet timer hver 

enkelt lege behandler pasienter synker (legetimer). Hvor stor nedgang i antallet legetimer 

produsert per dag dette vil føre til, avhenger av kjørelengden. I Senjalegen (all utkjøring 

foretas fra Silsand i Lenvik) er nedgangen på over 30 % i forhold til kontoret på Skaland 

(nåværende Berg kommune).  

Ved nyrekruttering må det være fleksibilitet i forhold til stillingsstørrelser og ved hvilket av 

de fire legekontorene stillingshjemlene plasseres. Ansatte tilsettes i Astafjordlegen med 

arbeidssted spesifisert til et av de fire legekontorene, og fordeles ut fra behovene til enhver 

tid, samt preferansene for den/de som skal tilsettes. 

For å oppnå et felles fagmiljø, gode samarbeidsrelasjoner og et godt tjenestetilbud for 

kommunens innbyggere må leger som skal tilsettes ved behov påregne å ha arbeidsdager på 

andre kontorsteder enn der den primære ansettelsen er foretatt. 

Kjøring fra primært arbeidssted til andre lokasjoner er å anse som arbeidstid og kan foretas 

innenfor normal arbeidstid og i kjøretøy som driftes av Astafjordlegen. 

Der legen er selvstendig næringsdrivende, mottar de pasientegenandeler og refusjoner fra 

HELFO. Disse legene betaler husleie til kommunen og kommunen yter basistilskudd per 

capita, til den enkelte legen. Basistilskuddet ligger i rammeoverføringene til kommunene.  

Der legene er fastlønnet beholder kommunen basistilskuddet, og kommunen mottar 

pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO. Legene betaler ikke husleie og kommunen 

betaler lønn til den enkelte legen. 

I 2015 ble leger ansatt i Senjalegen godtgjort slik: 

- Grunnlønn i 100 % stilling kr 720.000,- per år.  

- Spesialister i allmennmedisin gis et tillegg på kr 100.000,- per år.  

- Hver lege gis 20 % av inntjeningen på sine pasienters innkrevde egenandel, og 20 % 

av tilhørende innkrevde refusjoner fra HELFO.  

- Leger som betjener utekontor gis et lønnstillegg på kr 50.000,- per år. 
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5.6 Medarbeidere på legekontorene 

Ifølge Nasjonalt senter for distriktsmedisin er involvering av øvrige medarbeidere en 

fellesnevner for å lykkes i forhold til arbeid med å bedre legedekningen. Ved utgangen av 

mars 2018 er det gjennomført møte med medarbeiderne på samtlige fire legekontor. I disse 

møtene har prosjektet, status for prosjektet og den videre fremdriften blitt presentert. I 

samtlige av disse møtene har det vært uttrykt tilfredshet med å få informasjon. Det ble 

påpekt fra medarbeiderne at man ser behovet for prosjektet, men at man er opptatt av 

hvordan egen fremtidig arbeidssituasjon vil bli, og at eventuelle endringer må skje i nær 

dialog med medarbeiderne samt at eventuelle endringer ikke må føre til økt 

arbeidsbelastning i forhold til ukompensert arbeidstid osv. Det er imidlertid uttrykt klart at 

nye arbeidsoppgaver fulgt opp av kompetanseheving og samarbeid med andre er ønskelig.  

Som det fremkommer av tabellen i kapittel 4.3 «Fordeling av yrkesgrupper, kjønn og 

stillingsprosent» er det samlet sett svært god og variert kompetanse blant medarbeiderne.  

Det er til sammen 13 kvinner med følgende utdanning og stillingsstørrelse: 

Det er tre sykepleiere med totalt 2,5 årsverk. Dyrøy (70 %), Ibestad (80 %) og Salangen (100 

%). I Dyrøy har sykepleieren videreutdanning som kreftsykepleier og i Ibestad som 

diabetessykepleier.  

Samtlige fire kommuner har helsesekretærer fordelt på seks personer og 4,0 årsverk. Dyrøy 

(100 %), Ibestad (80 %), Lavangen med tre personer (80 %, 60 % og 60 %) og Salangen (20 

%). 

Det er to bioingeniører med henholdsvis 70 % og 80 % stilling, og begge disse jobber i 

Salangen. 

Salangen har også to andre medarbeidere i 100 % og 30 % stilling, og for disse er det ikke 

spesifisert utdanning.  

Aldersspredningen på medarbeiderne er fra 26 år til 64 år med en gjennomsnittsalder på 

43,2 år. Tre av medarbeiderne er over 60 år, og dette sammen med naturlig jobbrotasjon 

gjør at samarbeidskommunene også i forhold til sine medarbeidere vil ha utfordringer med 

rekruttering i årene som kommer. 

De fire kommunene har god og allsidig kompetanse blant sine medarbeidere og bør 

systematisk jobbe med å videreutvikle og spre denne. 

Det anbefales at det utarbeides plan for rekruttering av medarbeidere. Hver lokasjon bør ha 

minimum to medarbeidere med særlig tanke på å redusere sårbarhet i forhold til 

permisjoner, ferie og sykdom. Ved nyansettelse må det i hvert enkelt tilfelle gjøres ei 

vurdering av hvilken type kompetanse som skal etterspørres. Dette for å ivareta den enkelte 

kommune sitt behov, men også for å sikre at Astafjordlegen til enhver tid har godt 

sammensatt kompetanse blant sine medarbeidere. 

Medarbeiderne og deres organisasjoner må gis anledning til medbestemmelse i forhold til 

den praktiske organiseringen. Imidlertid bør det ligge til grunn for nyrekruttering at disse i 
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likhet med nyrekrutterte leger må påregne å ambulere mellom de ulike lokasjonene. Slik 

ambulering må kompenseres på lik linje med de ordninger som blir gjort gjeldende for 

legene (for eksempel kjøring i arbeidstid). I forbindelse med innføring av Astafjordlegen må 

det tilrettelegges for at medarbeidere på legekontorene kan møtes til strukturert oppfølging 

av faglig utvikling, utvikling av nye samarbeidsrelasjoner samt at medarbeiderne gis tilbud 

om økt kompetanse innen akuttmedisin. Et høyt kompetansenivå blant medarbeiderne i 

forhold til akuttmedisin vil bidra til økt trygghet for innbyggerne i den enkelte kommunen. 

 

5.7 Felles pasientjournalhåndtering 

Det er mulig å innføre felles pasientjournalhåndtering for to eller flere kommuner. I følge 

Fylkeslegen i Troms er ei forutsetning for dette med innføring av eget 

organisasjonsnummer. Både Senjalegen og ETS-samarbeidet (Evenes, Tjeldsund og 

Skånland) er organisert etter vertskommuneprinsippet med felles organisasjonsnummer og 

felles pasientjournal. 

Kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen deltar alle i ulike former for 

interkommunalt samarbeid. I henhold til Kommunelovens §28a gis det mulighet til at en 

kommune kan utføre tjenester i og for en eller flere andre kommuner.  

Kommuneloven §28a «overføring av myndighet til vertskommune» 

En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder deleger 

myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven §2 første ledd bokstav a 

(offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 28b og 28c hvis den 

aktuelle lov ikke er til hinder for det. 

Det er tre typer samarbeid som kan iverksettes: 1) Administrativt vertskommunesamarbeid 

og 2) vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemd. Hos de deltakende kommunene er 

det gode erfaringer med administrativt vertskommunesamarbeid der en av kommunene 

tillegges eller påtar seg vertskommunerollen. Det siste alternativet er 3) interkommunalt 

selskap som passer best for tilnærmet forretningsdrift som for eksempel avfallsselskap. 

Arbeidsgruppa anbefaler at kommunene inngår et administrativt vertskommunesamarbeid i 

henhold til §28. Før inngåelse av avtale utarbeides det avtaler for ansvar, myndighet, 

delegering, økonomi samt utvikling og evaluering.  

 

5.8 Felles telefonsystem 

I prosjektets oppdrag er innføring av felles telefonsystem et av temaene. Dette temaet var 

et av de momentene som ble drøftet i møtene med medarbeiderne på de ulike 

legekontorene. Her fremkom det at de fleste så positivt på dette, og at et slikt felles system 

ville bidra til å gi pasientene et enda bedre tjenestetilbud. Slik situasjonen er nå kan det 

være nødvendig å stenge sentralbordet dersom kontoret holder felles kurs eller møter. I en 

slik situasjon vil brukerne oppleve at legekontoret er utilgjengelig. Spesielt for de mindre 
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legekontorene vil det samme være gjeldende både ved sykdom og ved avvikling av ferie og 

permisjon. Innføring av felles telefonsystem vil gi økt tilgjengelighet til det enkelte 

legekontor. Ved innføring av felles telefonsystem forutsettes at det utvikles god dialog og 

samarbeid mellom de enkelte legekontorene og de medarbeiderne som har ansvar for å 

følge opp telefoniske henvendelser. Ved innføring av felles telefonsystem vil det være ei 

forutsetning at system for felles pasientjournalhåndtering blir innført. Ved innføring vil det 

til enhver tid kunne tilrettelegges for raske besvarelser av telefonhenvendelser.  

Det opprettes felles telefonsystem med rullerende svarfunksjon mellom kontorene. 

Alarmvakt kan vurderes lagt til et av kontorene etter nærmere avtale. I livstruende 

tidskritiske situasjoner er det et lovkrav at nærmeste lege gir nødvendig helsehjelp. 

Det anbefales at parallelt med innføring av felles telefonsystem videreutvikles det 

elektroniske systemet for kommunikasjon med legekontorene. Dette systemet må 

markedsføres på en slik måte at det motiverer til økt bruk. Dette vil være tidsriktig spesielt 

for yngre brukere, og vil i tillegg bidra til mindre trykk på telefon og fysisk oppmøte. 

 

5.9 Faglig utvikling 

Tradisjonelt har den enkelte kommune i sin helhet forestått å rekruttere og beholde leger. 

Ofte har dette ført til utstrakt og dyr vikarbruk, mye vakanser og stor turn over. Nasjonalt 

senter for distriktsmedisin påpeker at i de kommunene og regionene der man har lyktes 

med å endre den tradisjonelle metodikken for å rekruttere og beholde leger, så har de 

særlig vektlagt å utvikle kompetansen både til den enkelte legen, men også til hver enkelt av 

de øvrige medarbeiderne. Både Senjalegen og i Alta kommune er det satset på å utdanne 

medarbeiderne i forhold til akuttmedisin. På den måten opprettholdes et godt 

akuttmedisinsk tilbud på det enkelte legekontoret selv om antallet legedager og legetimer 

er redusert. Dette kommer innbyggerne til gode, og virker motiverende og stimulerende 

både på de medarbeiderne som er ansatt og i forhold til rekruttering av nye.  

Hvilken type faglig utvikling det skal legges til rette for både ovenfor leger og øvrige 

medarbeidere må fremkomme gjennom utvikling av kompetanseutviklingsplan. 

Kompetanseplanen utarbeides med bakgrunn i krav, ønsker og behov sett i forhold til 

dagens gruppe ansatte og deres utviklingsønsker og potensial. I tillegg må 

kompetanseutviklingsplanen ta hensyn til fremtidige behov for rekruttering og derigjennom 

rotasjon av kompetanse og behov for endret kompetanse. 

 

I Senjalegen var det i 2015 et betydelig antall ukentlige kontakter mellom pasienter og det 

enkelte legekontor, som ikke ble foretatt av leger, men øvrige medarbeidere. Ved å 

organisere tjenestetilbudet slik blir det mindre sårbarhet i forhold til om et legekontor 

enkelte dager ikke er bemannet med lege. Omfanget av en slik organisering må fastsettes 

sammen med de enkelte medarbeiderne og under ledelse av faglig og administrativ 

ansvarlig. I tillegg til kompetanseheving for medarbeidere, anbefales systematisk bruk 

innenfor lovens begrensinger av teknologiske hjelpemidler. 
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5.10 Merkostnader for drift av legekontorene ved innføring av Astafjordlegen 

I tillegg til dagens kostnader vil det komme ekstra kostnader. Noen av disse vil være 

felleskostnader, mens andre vil være ekstrakostnader for enkeltkommuner. 

 

Kostnader for enkeltkommuner: 

For å oppnå målet med to leger per ukedag må Dyrøy øke sin ressursbruk med 0,8 årsverk. 

Med utgangspunkt i tallene for Senjalegen (kapittel 5.5) vil det med full stilling, 

spesialistutdanning og kontor på andre steder utgjøre kr 870.000 per år. 

80 % = kr 696.000 x 1,24 (sosiale utgifter) = kr 863.040  

Summen av pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO anslås til kr 270.000 per år (*1).  

80 % av kr 270.000 = kr 216.000 per år.  

Total merutgift per år: Lønn inkludert sosiale utgifter kr 863.040 minus pasientegenandeler 

og refusjoner fra HELFO kr 216.000 = kr 647.040 

Per dato har Lavangen og Salangen til sammen 0,8 årsverk som kommuneoverlege, og Dyrøy 

0,25 årsverk. 1 årsverk som kommuneoverlege for de fire kommunene fordeles likt på hver 

av de fire kommunen. Med utgangspunkt i Senjalegen utgjør et årsverk kr 870.000 x 1,24 

(sosiale utgifter) = 1.078.800:4 = kr 269.700. For Lavangen og Salangen vil det bety en 

besparing på 0.15 årsverk i forhold til dagens forbruk. For Dyrøy vil kostnaden bli som for 

dagens nivå og for Ibestad vil det bli en merkostnad på kr 269.700. 

Merkostnad Dyrøy =   kr 647.040  

Merkostnad Ibestad =  kr 269.700 

 

*1 Det er den enkelte lege og turnuskandidat som i henhold til HELFO sine systemer skal sende inn 

refusjonskrav. Størrelsen på årlig refusjonsinnkreving ligger mellom 

kr 250.000 og kr 800.000 avhengig av om det for eksempel er turnuslege eller en erfaren lege, samt i 

forhold til antallet pasienter på den enkelte fastleges liste. I utregningen er det lagt opp til et lavt årlig 

anslag i forhold til refusjoner fra HELFO. 

 

Felleskostnader per år 

Dersom en kommune velger ikke å delta vil kostnadene for de tre andre kommunene samlet 

øke tilsvarende kostnadene for den kommunen som ikke deltar. 

Ansettelse av administrativ leder:  

Godt kvalifisert leder (høgskoleutdannet). Årslønn kr 675.000X1,24 = kr 837.000 per år. 

Kompetanseheving: 

Kritisk suksessfaktor ved innføring av Astafjordlegen og gjelder for alle ansatte. Det settes av 

kr 200.000 per år. 
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Møtearenaer og intern nettverksbygging:  

Det settes av kr 100.000 per år. 

Leasing av biler: 

Kostnad ved 4 kjøretøy (et kjøretøy ved hvert legekontor) anslås til kr. 3.500 per måned per 

kjøretøy = kr 14.000 per måned x 12 måneder = kr 168.000 per år. 

Innføring av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem:  

Engangskostnad. System, lisenser, innleie kr 250.000 for EPJ og kr 100.000,- for felles 

telefonsystem = kr 350.000. 

Drift av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem: 

Det forutsettes det at IT support ivaretas av en eller flere av de eksisterende 

dataavdelingene. Kostnad per år kr 100.000. 

Totalt kr 1.755.000 Av dette vil kr 350.000 være engangskostnad, Det vil si at fra og med år 

to vil felleskostnadene være kr 1.405.000. 

Fordeling av felleskostnader per år 

Felleskostnadene fordeles med A) 20% likt på hver enkelt kommune og B) 80% fordelt etter 

befolkningstall. 

A. 20 % fordelt likt på hver kommune: 

20 % av kr 1.755.000 = kr 351.000 fordeles likt på 4 kommuner = kr 87.750 

B. 80 % fordelt etter folketall:  

80 % av kr 1.755.000 = kr 1.404.000 fordeles etter folketall. I henhold til tabell 4.2 er 

folketallet 5828 innbyggere = kr 240,90 per innbygger. 

Dyrøy:   1138 innbyggere x kr 240,90 = kr 274.144 

Ibestad: 1394 innbyggere x kr 240,90 = kr 335.814 

Lavangen: 1076 innbyggere x kr 240,90 = kr 259.208 

Salangen: 2220 innbyggere x kr 240,90 = kr 534.798 

 

Sum A) og B): 

Dyrøy:  kr 87.750 + kr 274.144 = kr 361.894 

Ibestad: kr 87.750 + kr 335.814 = kr 423.564 

Lavangen: kr 87.750 + kr 259.208 = kr 346.958 

Salangen: kr 87.750 + kr 534.798 = kr 622.548 
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Merkostnader per kommune: 

 Merkostnad 
enkeltkommuner 

Felles- 
kostnader 

SUM 

Dyrøy Kr 647.040 Kr 361.894 Kr 1.008.934 

Ibestad Kr 269.700 Kr 423.564 Kr 693.264 

Lavangen  Kr 346.958 Kr 346.958 

Salangen  Kr 622.548 Kr 622.548 

 

6.0 Alternativer og anbefaling 

ALTERNATIV 1 – Nullalternativet: 

Nullalternativet innebærer at kommunene fortsetter i henhold til dagens organisering. 

Alternativet vil innebære trygghet i forhold til at både ansatte og kommunens innbyggere vil 

ha et kjent tilbud. Velges dette alternativet vil utfordringene slik de er per i dag med 

vanskelig rekruttering, vakante stillinger og derigjennom ustabilt tjenestetilbud til 

innbyggerne i de fire kommunene fortsette. 

Arbeidsgruppa tilrår at dette alternativet ikke benyttes da utfordringene med å rekruttere 

og beholde både leger og øvrige medarbeidere vil bli uforholdsmessig store ved dette 

alternativet. 

 

ALTERNATIV 2 – Senjalegen: 

Dette er et sentraliseringsalternativ, som i prosjekt Astafjordlegen er beskrevet som 

uaktuelt. Prosjektgruppa vil imidlertid understreke at drift av Senjalegen gjennom flere år 

også har gode erfaringer. En analyse utført av Nasjonalt senter for distriktsmedisin viser at 

det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å beholde utekontor fremfor å sentralisere hele 

legetjenesten. For Senjalegen var den beregnede innsparingen (transport og tidskostnader 

for pasienter og ledsagere) for samfunnet på 8,3 millioner kroner, mens kostnadene med 

drift (husleie, lønn, transport av ansatte og åpningstider) beløp seg til 1,5 millioner kroner. 

Gjennom Senjalegen har det vist seg at flere søker på stillinger som lyses ut, og at de blir i 

jobben fem år eller lengre. En av de største utfordringene for Senjalegen for å bemanne 

utekontorene (Skaland, Gryllefjord og Stonglandseidet) med det antallet legedager som er 

fastsatt må kjøring foretas i arbeidstiden. For Senjalegen har dette som nevnt i kapittel 5.5 

ført til en reduksjon på over 30 % i antallet legetimer som produseres. Med denne 

organiseringen vil det være grunn til å anta at det ved nyrekruttering av øvrige 

medarbeidere vil kunne bli utfordrende. Produseres det legedager kun noen få dager i uka 

vil det være mindre attraktivt å være for eksempel helsesekretær på de øvrige ukedagene. 

Skal dette bli effektivt og ikke minst attraktivt vil man være helt avhengig av at 

medarbeiderne gis nye oppgaver slik at arbeidsdagene blir meningsfulle. Et annet element 

med denne typen organisering vil kunne være at de innbyggerne som normalt sokner til det 

spesifikke legekontoret samlet får så begrenset tilgang på legetimer at de bytter fastlege til 

et annet legekontor og derigjennom får økt avstand til egen fastlege. I en forlengelse av 
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dette vil en ytterligere sentralisering og nedleggelse av mindre legekontor kunne bli en 

konsekvens.  

Arbeidsgruppa tilrår at heller ikke dette alternativet benyttes. Dette først og fremst fordi det 

ligger utenfor oppdraget, dernest fordi alternativet gir for mange usikkerhetsmomenter og 

at antallet legedager og legetimer blir redusert. 

 

ALTERNATIV 3 – Astafjordlegen: 

Astafjordlegen vil for kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen være en ny måte å 

organisere legetjenesten på. Modellen forutsetter at det skal være legekontor i alle fire 

kommunene. Disse skal holdes åpne innenfor normal arbeidstid alle hverdager. Alle fire 

legekontorene skal innenfor dette bemannes med minimum to leger og to medarbeidere 

samtlige hverdager. Det inngås avtale i forhold til vertskommunemodell med Salangen 

kommune som vertskommune. Det innføres felles system for pasientjournalhåndtering og 

telefonsystem. Rådmenn/administrasjonssjefer utgjør styre/styringsgruppe og det 

utarbeides egne regler for samarbeidet. Astafjordlegen ledes faglig av en 

kommuneoverlege. I tillegg ansettes det administrativ leder (nyopprettet hel stilling) med 

bred ledererfaring og kompetanse. Astafjordlegen opprettes med eget 

organisasjonsnummer, og det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til 

Arbeidsmiljølovens §16. Nåværende ansatte (både leger og øvrige medarbeidere) 

opprettholder sine arbeidsbetingelser, og stimuleres til å påta seg arbeidsoppgaver ved 

behov også på et eller flere av legekontorene utenom eget ansettelsessted. Nyansatte må 

som en del av sitt ansettelsesforhold påregne å reise til øvrige legekontor ved behov. 

Astafjordlegen vil gjøre det enkelte legekontoret mindre sårbart i forhold til ferie, permisjon 

og sykdom og vil gi et godt utgangspunkt for kompetanseheving, oppfølging av studenter, 

felles møter og samhandling med spesialisthelsetjenestene og ulike utdanningsinstitusjoner. 

Samlet vil Astafjordlegen bidra til å sikre bedre legetjeneste for den enkelte innbygger. Det 

skal tilrettelegges for kompetanseheving for alle ansatte, og ved arbeid utenfor primært 

ansettelsessted foregår transporten i arbeidstiden med leasede kjøretøy. Innføringen av 

Astafjordlegen vil medføre økte kostnader, men disse vil langsiktig bli innspart helt eller 

delvis ved at leger og øvrige medarbeidere i økt grad blir værende i jobben over flere år. 

Astafjordlegen vil gi den enkelte bruker en stabil legetjeneste som totalt vil virke positivt på 

den totale samfunnsøkonomien. Det vil være mulig å innføre Astafjordlegen dersom en av 

de fire kommunen beslutter å ikke delta, men det tilrådes ikke å fortsette dersom kun to 

kommuner ønsker å samarbeide. 

Arbeidsgruppa tilrår at Astafjordlegen innføres og at de fire kommunene fatter likelydende 

vedtak inkludert plan for implementering av Astafjordlegen. 
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VEDLEGG 1 

Stillingsramme for kommuneoverleger i Astafjordlegen 

Notatet oppsummerer faglige og legale rammer for kommuneoverlegestillinger. 

I vårt område er mange ulike oppgaver tillagt kommuneoverleger, andre kommuneleger og 

helsesjefer og kommunenes organisering er ikke ensartet. 

Oppgavene omfatter:  

• Faglig og eventuelt administrativ ledelse av kommunal helsetjeneste, herunder drift 

og ledelse av legekontor, medisinskfaglig ansvar for helsestasjon, 

rehabiliteringstjeneste, omsorg for psykisk utviklingshemmede, hjemmesykepleie og 

sykehjem 

• Internkontroll og prosedyreutvikling i helsetjenesten 

• Veiledning av turnusleger (LIS1- leger) og leger i spesialisering i allmennmedisin 

(ALIS)  

• Tilsyn, planarbeid og saksbehandling innen beredskap, folkehelse, miljørettet 

helsevern, smittevern, psykisk helsevern og allment planarbeid 

Siden disse oppgavene kan organiseres, ledes og fordeles på mange måter, vil også 

stillingsrammen for å ivareta dette være fleksibel. Dersom rammen reduseres, vil flere 

oppgaver måtte fordeles på andre leger innenfor deres fastlønnsramme.  

Oppsummering av faglige og legale rammer for kommuneoverlegestillinger  

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt spesialitetsregler for samfunnsmedisin. 

Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin har vedtatt en målbeskrivelse for 

spesialiteten. Følgende er utdrag fra denne: 

Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid for å: 

• ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i en befolkning og de 

samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helsetilstand 

• tilrå, evaluere og eventuelt iverksette, og administrere målrettede helsefremmende 

tiltak.  

• Bidra til god planlegging og organisering av helsetjenester på alle nivåer 

• anbefale prioriteringer og fordeling av helseressurser basert på konsekvensanalyser 

• utøve medisinsk faglig tilsyn med helsetjenesten i henhold til over og forskrifter.  

2.2.1. Kommunehelsetjeneste 

Samfunnsmedisinsk praksis i en kommune har som mål å belyse og gi innsikt i: 
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• hva slags lovpålagte oppgaver som finnes i kommunen, som miljørettet helsevern, 

smittevern og helseberedskap 

• hvordan helsetjenestene forvaltes og hvordan beslutninger tas i et samspill mellom 

profesjonell rådgivning og politiske prosesser  

• hvordan helsetjenestene kan utvikles på bakgrunn av de epidemiologiske, 

personalmessige, forvaltningsmessige og økonomiske forholdene i samfunnet  

• utvikling og bruk av virksomhetens systemer for styring og evaluering av driften 

• samarbeid med andre deler av helsetjenesten, kommuneforvaltningen, frivillige 

organisasjoner og enkeltpersoner  

• bidrag til helsefremmende og forebyggende arbeid 

• helsemessig og sosial beredskap, som risiko- og sårbarhetsanalyser, katastrofeplaner 

i forhold til helse- og sosialtjenesten, smittevernplan herunder pandemiberedskap. 

• bidrag til et helhetlig helsetjenestetilbud for innbyggerne, gjennom samarbeid 

mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og øvrig statlig 

helseforvaltning.  

Kommuneoverlegens oppgaver er dels fastsatt i lov. 

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5: Kommunen skal ha en eller flere 

kommuneleger som skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller 

instruks.  

• Psykisk helsevernloven § 3.1: Foreligger det behov for legeundersøkelse som nevnt i 

første ledd, men vedkommende unndrar seg slik undersøkelse, kan kommunelegen 

…, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan 

vedkommende avhentes og undersøkes med tvang. Kommunelegens vedtak om 

tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig.  

• Smittevernloven § 7-2: Kommunelegen skal utføre de oppgaver innen smittevernet 

som pålegges i loven her; Planarbeid for smittevern og beredskap •  Oversikt •  

Forebyggende arbeid og akutt problemløsende •  Informasjon; 

• Folkehelseloven (Hastekompetanse og rådgiver) § 9: Myndighet innen MHV i 

hastesaker § 27: Samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunen. Det skal ansettes en 

eller flere kommuneleger som medisinsk-faglig rådgiver for kommunen for å ivareta 

blant annet: -  samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 

til 7, inkl. epidemiologiske analyser, jf. § 5 - hastekompetanse … i saker innen MHV, 

smittevern og helsemessig beredskap - andre oppgaver delegert fra kommunestyret. 

• Dødsårsaksregisterforskriften § 2-3: Kommunelegen skal kontrollere at skjema, jf. § 

2-2, er nøyaktig og fullstendig utfylt, og videresende skjema til Dødsårsaksregisteret 

senest to måneder etter at det er mottatt. Dersom det er nødvendig, skal 

kommunelegen innhente tilleggsopplysninger fra lege som har gitt helsehjelp til den 

person meldingen gjelder, før vedkommende døde.  
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Avtalefestede oppgaver: 

• Rammeavtalen ASA 4310 regulerer forholdet mellom fastleger og kommunen. 

Kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder har møteplikt i samarbeidsutvalget 

og er ansvarlig for å tilrettelegge møtene og følge opp saker hvor det er nødvendig 

• SFS 2305 om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten:  

§ 13 Samfunnsmedisin  

13.1 Kommunens medisinsk-faglige rådgiver benevnes kommuneoverlege. …  

13.2 Kommuneoverlegen bør være spesialist i samfunnsmedisin – eller det skal 

legges til rette for slik utdanning.  

13.3 Kommunen skal tilstrebe at stillingen som kommuneoverlege utgjør minst 50 % 

av full stilling.  

13.4 For å sikre …, kan det etableres kommunal eller interkommunal 

beredskapsordning 

 

Andre oppgaver 

 

• Medisinskfaglig rådgivning  

o Oppfølging av fastleger/Legevakt  

o Organisering av tjenesten 

o Planarbeid  

o Kvalitetsarbeid/ Internkontroll  

o Medarbeidersamtaler 

o Bekymringsmeldinger fra befolkningen, politi, ambulanse eller ansatte 

o  Tvang: 

▪ Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A 

▪ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-2, § 10-3 og §10-

4  

▪ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 

 

 

 

101



 

SAKSFREMLEGG ASTAFJORDLEGEN 

Sakens dokumenter: 

- Sluttrapport prosjekt Astafjordlegen (datert 20.6.18) 
- Politiske vedtak vedrørende etablering av legesamarbeid fattet slik:  

o Dyrøy, Formannskapet sak 2017/1100 (datert )  
o Ibestad, Kommunestyret sak 16/00514-1 (datert 13.12.18)  
o Lavangen, Kommunestyret sak 3/17 (datert 23.2.17)  
o Salangen, kommunestyret sak 5/17 datert 6.2.17) 

- Oppdragsavtale mellom Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen og Astafjord Utvikling 
AS vedrørende prosjektledelse for fase 2 «Astafjordlegen» 

 

Sakens fakta: 
I kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen har det gjennom de siste årene 
fremkommet bekymring i forhold til legedekningen i distriktet, nye oppgaver som legges til 
kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde leger. I 2016 har de fire 
kommunene utviklet og jobbet med et prosjekt kalt Astafjordlegen. Med utgangspunkt i 
samarbeidsordninga Senjalegen ønsket kommunene å utvikle sin egen modell, tilpasset 
egne ønsker og behov.  

Å gi befolkningen i kommunene et fullgodt legetilbud har til tider vært krevende. Fravær av 
gode søkere har ført til at legestillinger har stått ubesatt, og vikarleger fra vikarbyrå har vært 
benyttet. Manglende tilstedeværelse av nødvendig kompetanse har medført at enkelte 
kommuner ikke har kunnet motta turnusleger. Ulike samarbeidsordninger har ikke i 
tilstrekkelig grad gitt befolkningen den primærhelsetjenesten de etterspør. Små legekontor 
med én til tre leger gjør det vanskelig å planlegge når ferie skal avvikles og sykdom oppstår. 
Det samarbeidet som er inngått med hensyn til legevakt, der de respektive kommuners 
leger må ta vakter, bidrar også til en svekkelse av legetjenesten i kommunen. Det er stor 
fare for at det systematiske samfunnsmedisinske og lovpålagte arbeidet nedprioriteres 
ettersom det ikke er kapasitet. 

Med dette som bakgrunn ble det gjennomført møte mellom de fire 
rådmennene/administrasjonssjef der målet var å avklare om det var ønskelig med et 
interkommunalt samarbeid. Resultatet av dette møtet var at det ble besluttet å 
gjennomføre et prosjekt delt inn i tre faser:  

 

Fase 1.  

Avklare grunnlaget for videre arbeid med prosjekt Astafjordlegen. Fase 1 ble gjennomført i 
2016 og førte til politiske vedtak i alle kommunene. 
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Fase 2. 
Prosjekt Astafjordlegen skal detaljplanlegges (utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 
økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering). Opprettelse av Astafjordlegen vil 
ikke føre til billigere tjenester for kommunene, men en bedre tjeneste. 

Det er i oppdragsgivers bestilling for fase 2 understreket at prosjektet ikke er iverksatt for å 
spare penger, men for å sikre stabil legedekning gjennom tiltak for primært å rekruttere og 
beholde leger og sekundært for å videreutvikle øvrige medarbeidere. 

For å bistå i arbeidet med fase 2 besluttet referansegruppa, bestående av 
rådmenn/administrasjonssjef i de fire kommunene, at det skulle engasjeres ekstern 
prosjektleder. Etter en forenklet anbudsrunde besluttet referansegruppa i samråd med 
Finnut AS at Astafjord Utvikling AS skulle engasjeres som prosjektleder. 

Organisering fase 2: 

Prosjekteier; 
Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen kommune. 

Oppdragsgiver/Prosjektansvarlig: 
Roe Jenset, Rådmann, Ibestad 

Styringsgruppe: 
Roe Jenset (leder)    Rådmann, Ibestad  
Karl-Johan Olsen/Tore Uthaug (*1)  Kommunalsjef for helse og omsorg/rådmann, Dyrøy 
Erling Hansen    Rådmann, Lavangen 
Frode Skuggedal   Administrasjonssjef, Salangen 

Styringsgruppa har gjennomført fire møter. Herav to fellesmøter med arbeidsgruppa. 

*1 Uthaug overtok etter Olsen 1.1.18 

Prosjektleder: 

Astafjord Utvikling AS v/Bjørn Nordmo og Ingrid Frantzen. 

Arbeidsgruppe; 
Karl-Johan Olsen   Kommunalsjef for helse og omsorg, Dyrøy  
Kjell-Are Pettersen   Kommuneoverlege, Lavangen 
Anita Dahl-Solbakken   Leder av HSO, Ibestad 
Lars A. Nesje     Kommuneoverlege, Salangen 

Arbeidsgruppa har gjennomført seks møter (to sammen med styringsgruppa) inkludert 
befaring på legekontorene.  

Det har vært gjennomført egne møter med medarbeiderne på legekontorene, og et 
fellesmøte for medarbeiderne og arbeidsgruppa. 

Det er gjennomført dokument og litteraturstudier. Arbeidsgruppa har vært på møte med 
Senjalegen og prosjektledelsen med Nasjonalt senter for distriktsmedisin – UiT. 
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Fase 3. 
Gjennomføres dersom politikerne i de fire kommunene etter fase 2 beslutter å gå videre 
med prosjektet. I denne fasen skal prosjektet kunne implementeres uten videre utredning. 

 

Rådmannens/Administrasjonssjefens vurderinger: 

Ei enstemmig arbeidsgruppe tilrår at Astafjordlegen innføres. Det opprettholdes legekontor 
i hver kommune, som bemannes av leger og medarbeidere på alle hverdager. Dagens leger 
og øvrige medarbeidere ansettes i Astafjordlegen, og beholder sine nåværende 
arbeidssteder. Det motiveres og tilrettelegges for at disse ved kompetanseheving, sykdom 
og ferieavvikling kan ambulere mellom legekontorene. Personer som ansettes etter 
iverksettingen av Astafjordlegen ansettes på et tjenestested, men med plikt til å ambulere 
ved kompetanseheving, sykefravær eller ferieavvikling. Kjøring mellom ulike tjenestesteder 
foregår i arbeidstiden, og ved bruk av kjøretøy eid eller leaset av Astafjordlegen. Det 
innføres felles kommuneoverlegefunksjon fordelt på flere personer som samlet ivaretar 
bred fagkompetanse. Astafjordlegen ledes faglig av en av kommuneoverlegene og 
administrativt av en administrativ leder. Ny stilling opprettes. 

Kompetanseheving av leger og øvrige medarbeidere prioriteres, og det legges opp til 
systematisk videreutvikling for rekruttering, mottak og oppfølging av turnusleger og 
studenter. Det innføres felles system for pasientjournalhåndtering og telefon, og 
kommunene inngår administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til Kommunelovens 
§28. Før inngåelse av avtale utarbeides det avtaler for ansvar, myndighet, delegering, 
økonomi samt utvikling og evaluering.  

Innføring av Astafjordlegen vil ha flere effekter på kort og lang sikt. Tilgang på felles system 
for pasientjournalhåndtering vil føre til at den enkelte lege og medarbeider i enda sterkere 
grad kan gi den enkelte pasient et godt tilbud. Innføring av felles telefonsystem vil føre til 
mindre ventetid for pasienter som for eksempel ønsker å bestille legetime. Det vil bli lettere 
å benytte dagens kompetanse mer effektivt på tvers av kommunegrensene. For eksempel 
gjennom at spesialister i allmennmedisin kan veilede andre leger, turnuskandidater og 
studenter, eller at medarbeidere med spesialkompetanse kan bli en ressurs for alle fire 
kommunene. Kommunene kan videreutvikle og systematisere deling av systemer og rutiner. 
Felles faglig og administrativ ledelse vil føre til bedre utnyttelse av den samlede kapasiteten, 
som vil føre til mindre sårbarhet i forbindelse med kompetanseheving, sykdom og 
ferieavvikling. Planlegging for rekruttering av nye leger og øvrige medarbeidere blir lettere, 
og mulighetene for veiledning og kompetanseheving forenkles. 

 

I tillegg til dagens kostnader vil det komme ekstra kostnader. Noen av disse vil være 
felleskostnader, mens andre vil være ekstrakostnader for enkeltkommuner. 
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Kostnader for enkeltkommuner: 

For å oppnå målet med to leger per ukedag må Dyrøy betale to legeårsverk. Med 
utgangspunkt i tallene for Senjalegen (kapittel 5.5) vil det med full stilling, 
spesialistutdanning og kontor på andre steder utgjøre kr 870.000 per år. 
870 000 x 1,24 (sosiale utgifter) = kr 1 078 800,-  

Summen av pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO anslås til kr 270.000 per år (*1).  
Utgifter pr legestilling vil da utgjøre 1 078 800 -270 000 = 808800,- 

 
 
*1 Det er den enkelte lege og turnuskandidat som i henhold til HELFO sine systemer skal sende inn 

refusjonskrav. Størrelsen på årlig refusjonsinnkreving ligger mellom 
kr 250.000 og kr 800.000 avhengig av om det for eksempel er turnuslege eller en erfaren lege, samt i 
forhold til antallet pasienter på den enkelte fastleges liste. I utregningen er det lagt opp til et lavt årlig 
anslag i forhold til refusjoner fra HELFO. 

 

Felleskostnader per år 

Dersom en kommune velger ikke å delta vil kostnadene for de tre andre kommunene samlet 
øke tilsvarende kostnadene for den kommunen som ikke deltar. 

Ansettelse av administrativ leder:  
Godt kvalifisert leder (høgskoleutdannet). Årslønn kr 675.000X1,24 = kr 837.000 per år. 

Kompetanseheving: 
Kritisk suksessfaktor ved innføring av Astafjordlegen og gjelder for alle ansatte. Det settes av 
kr 200.000 per år. 

Møtearenaer og intern nettverksbygging:  
Det settes av kr 100.000 per år. 

Leasing av biler: 
Kostnad ved 4 kjøretøy (et kjøretøy ved hvert legekontor) anslås til kr. 3.500 per måned per 
kjøretøy = kr 14.000 per måned x 12 måneder = kr 168.000 per år. 

Innføring av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem:  
Engangskostnad. System, lisenser, innleie kr 250.000 for EPJ og kr 100.000,- for felles 
telefonsystem = kr 350.000. 

Drift av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem: 
Det forutsettes det at IT support ivaretas av en eller flere av de eksisterende 
dataavdelingene. Kostnad per år kr 100.000. 

Totalt kr 1.755.000 Av dette vil kr 350.000 være engangskostnad, Det vil si at fra og med år 
to vil felleskostnadene være kr 1.405.000. 

Fordeling av felleskostnader per år 
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Felleskostnadene fordeles med A) 20% likt på hver enkelt kommune og B) 80% fordelt etter 
befolkningstall. 

A. 20 % fordelt likt på hver kommune: 

20 % av kr 1.755.000 = kr 351.000 fordeles likt på 4 kommuner = kr 87.750 

B. 80 % fordelt etter folketall:  

80 % av kr 1.755.000 = kr 1.404.000 fordeles etter folketall. I henhold til tabell 4.2 er 
folketallet 5828 innbyggere = kr 240,90 per innbygger. 

Dyrøy:   1138 innbyggere x kr 240,90 = kr 274.144 
Ibestad: 1394 innbyggere x kr 240,90 = kr 335.814 
Lavangen: 1076 innbyggere x kr 240,90 = kr 259.208 
Salangen: 2220 innbyggere x kr 240,90 = kr 534.798 

Sum A) og B): 

Dyrøy:  kr 87.750 + kr 274.144 = kr 361.894 
Ibestad: kr 87.750 + kr 335.814 = kr 423.564 
Lavangen: kr 87.750 + kr 259.208 = kr 346.958 
Salangen: kr 87.750 + kr 534.798 = kr 622.548 

 

Merkostnader per kommune: 

 Merkostnad 
enkeltkommuner 

Felles- 

kostnader 

SUM 

Lavangen  Kr 346.958 Kr 346.958 

Salangen  Kr 622.548 Kr 622.548 

 

For å sammenstille kostnadsbildene for Dyrøy må nye kostnader sees opp imot det vi 
betaler i Sørreisa og Lenvik:  

For Astafjordlegen vil kostnadsbildet i henhold til utredningen være som følger med en fordeling på 
20% fast og 80% etter innbyggertall for fellesutgifter og kommuneoverlege. 

 
Utgiftstype Drift/år 
Felleskostnader 361 894 
Kommuneoverlege  269 700 
To Legestillinger 1 617 000 
To hjelpepersonell 1 116 000 
Årlig kostnad 3 364 594 
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Dyrøy og Sørreisa Legekontor  
For 2018 ser regnestykket slik ut for det samarbeidet vi har i dag mot Sørreisa og Samfunnsmedisin 
Lenvik. Fordelingen er 20% fast og 80% etter innbyggertallet. I denne tabellen er det ikke tatt med 
variable kostnader/inntekter som også sannsynligvis vil være gjeldende i Astafjord samarbeidet.  
 

Utgiftstype Drift 2018 
Samfunnsmedisin (Finnsnes)₁            270 494  
Administrasjon Dyrøy og Sørreisa            133 494  
Legetjenester legekontor₂        2 315 716  
Tilsynslege 1,5 dag/uke +helsestasjon ₃             543 300  
Årlig kostnad        2 719 704  

 

Merkostnad ved Astafjordsamarbeidet i forhold til de etablerte tjenester vi har vil i denne 
oppstillingen utgjøre kr 644 890,- /år 

 

Rådmannens/Administrasjonssjefens innstilling: 

1. Astafjordlegen etableres som et samarbeid mellom kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen 
og Salangen med utgangspunkt i Kommunelovens §28, administrativt 
vertskommunesamarbeid. Salangen kommune er vertskommune og de tre øvrige 
kommunene blir samarbeidskommuner.  
 

2. Det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16. 
 

3. Astafjordlegen opprettholder legekontor i hver kommune. Kontorene skal bemannes fem 
dager i uka på hverdager med minimum to leger, hvorav den ene kan være turnuskandidat. 
Videre bemannes det enkelte kontor med minst to medarbeidere per legedag. 
 

4. Astafjordlegen ledes faglig av en kommuneoverlege. Det avsettes 1 årsverk til 
kommuneoverlegefunksjon. Funksjonen fordeles på flere personer med ulike faglige 
ansvarsområder, herunder faglig ledelse. 

 
5. 100% stilling som administrativ leder opprettes.  

 
6. Leger og øvrige medarbeidere som ansettes etter iverksettelse av Astafjordlegen, ansettes 

på et tjenestested, men må ved behov påregne å jobbe ved andre legekontor.  
 

7. Fra dato for iverksettelse av Astafjordlegen gjennomføres all tjenestekjøring fra primært 
arbeidssted til andre legekontor innenfor normal arbeidstid i kjøretøy som eies/leases av 
Astafjordlegen. 
 

8. Ordningen med både kommunalt ansatte og privatpraktiserende leger videreføres. 
 

9. Satsingen på turnusleger, legestudenter og andre studenter videreføres og systematiseres. 
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10. Det utarbeides kompetanseplan for leger og medarbeidere.  

 
11. Det innføres felles system for pasientjournalhandtering og telefon. Elektroniske system for 

pasientenes kommunikasjon med legekontorene videreutvikles, og det innføres systematisk 
bruk innenfor lovens begrensinger av teknologiske hjelpemidler. 

 
12. Merkostnadene på kommunene fordeles slik: 20% fordeles likt, og 80% etter befolkningstall. 

 
Merkostnad  Felles-   Sum 

 enkeltkommuner kostnader 

 Dyrøy   kr 282.996  kr 361.894  kr 644.890 
 Ibestad   kr 269.700  kr 423.564  kr 693.264 
 Lavangen     kr 346.958  kr 346.958 
 Salangen     kr 622.548  kr 622.548 

 

13. For å gjennomføre punktene 1-12 nedsettes egen styringsgruppe bestående av 
rådmenn/administrasjonssjef. Vertskommunen, Salangen kommune, har 
prosjektleder-ansvar fram til administrativ leder har tiltrådt. 

14. Dyrøy kommune sin merkostnad per år pålydende Kr 644 890,- dekkes fra konto …….. 

15. Dyrøy kommune forutsetter at minimum to av de øvrige tre kommunene fatter 
vedtak om deltakelse, og er innforstått med at dersom en kommune ikke velger å 
delta så vil andelen felleskostnader øke. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 230 

Saksmappe: 2018/1011 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 15.03.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Satser SFO ved Elvetun Skole 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 10/19 26.03.2019 
Kommunestyret 19/19 11.04.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Vedtak i PS 71/18 ber administrasjonen utrede forslag til justering av satser/oppholdstid for 
SFO. Det skal vurderes å kunne gi tilbud til alle med barn i 1.-4.klasse hvor husstandens 
økonomi hensyntas. Husstandens økonomi kan hensyntas ved mer oppsplittet plass-størrelse 
og/eller moderasjonsordninger som tar høyde for lav inntekt i husstanden. 
 
 
Forståelse av mandat 
Målet med utredningen oppfattes å være å kunne gi alle barn i 1.-4.klasse et tilbud om SFO. Det 
fremgår implisitt av vedtaket at økonomi ses på som et hinder for dette. En del av denne 
utredningen drøfter om økonomi er årsaken til at noen i dag ikke benytter tilbudet, selv om dette 
ikke ligger eksplisitt i vedtaket. Dette gjøres for å bedre kunne vurdere effekten av ulike tiltak.  
Det er to parametere som oppfattes skal legges til grunn for vurderinger. Disse er a) andel barn i 
SFO og b) økonomi. Med utgangspunkt i dette utredes fire alternative løsninger.  
 
Alternativ Løsning 

1 Bevare dagens satser 
2 Endre satsene i tråd med forslag fra OpOm 
3 Gratis kjernetid – behovsprøvd 
4 Gratis kjernetid for alle 

 
I denne utredningen hensyntas ikke den lovpålagte plikten til å gi SFO-tilbud til elever i 5.-
7.klasse som har særskilte behov, da dette regnes som utenfor mandatet og målsettingen for 
tematikken, selv om det vil kunne innvirke på noen forhold i SFO-tilbudet.  
 
 
Nåsituasjonen 
Dagens satser for SFO tar utgangspunkt i tre alternative plass-størrelser. 
Størrelse SFO-plass Betaling pr. mnd 
Inntil 10 t/u 1303,- 
Inntil 20 t/u 1901,- 
Inntil 28 t/u 2729,- 

 

115



I skoleåret 2018-19 er det 27 barn som benytter SFO-ordningen ved Elvetun skole. Av disse har 
15 barn søsken i SFO eller barnehage, som innebærer at foresatte vil få søskenmoderasjon for 
barnet i SFO. Av de 27 barna har 3 barn full plass i SFO, 6 barn har 20t/u og de øvrige 18 
benytter halv plass (10 t/u).   
 
 
Forankring 
Opplæringsloven §13-7 regulerer kommunens SFO-tilbud. Kommunen skal ha ett tilbud om 
skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-
7. årstrinn.  
 
Det er ikke et lovkrav at SFO skal ha åpent utenfor skoleåret. I vedtektene som sist er rullert 
2014 skal SFO være åpen i romjula og den stille uke om 5 barn eller mer ønsker å benytte 
plassen. Det fremgår også av vedtektene at SFO skal ha åpent i sommerferien.  
 
Når det gjelder bemanning er det ikke krav til formalkompetanse for personalet på SFO, det er 
heller ikke fastsatt en bemanningsnorm. Opplæringsloven §13-7 viser til vedtektene for å 
fastsette bemanning. I kommunens vedtekter fremkommer det at det skal være 1 voksen pr 12 
barn i SFO til enhver tid. Vedtektene fastsetter også at det er kommunestyret som i forbindelse 
med budsjettbehandling fastsetter betalingssatser for SFO-tilbudet. Det fremgår av vedtektene at 
det skal være 50% søskenmoderasjon og at denne skal sees i sammenheng med søsken i 
barnehage.  
 
 
Bakgrunn 
Den nasjonale evalueringen av skolefritidsordningen fra 2018 (Lek, læring og ikke-pedagogikk 
for alle), fremhever at selvkostprinsippet er gjeldende i SFO. Dette innebærer at eventuelle 
moderasjonsordninger vil måtte innarbeides i selvkostprinsippet eller dekkes på annen måte av 
kommunens midler.  
 
Ved å sammenligne SFO-satser for Dyrøy kommune med nasjonale gjennomsnitt viser dette at 
Dyrøy med 1.853,- kr/mnd i 2018 for 20 t/uke ligger betydelig under det nasjonale 
gjennomsnittet (2.470,- kr/mnd) for pris i SFO. En sammenligning med omkringliggende 
kommuner gir dette resultatet: 
 
Kommune Pris 10 t/uke Pris 20 t/uke 
Lavangen 783,- 1506,- 
Dyrøy 1270,- 1853,- 
Tranøy 1158,- 1911,- 
Ibestad 1100,- 2100,- 
Lenvik 1650,- 2145,- 
Salangen 1106,- 2212,- 
Sørreisa 1148,- 2430,- 
Nasjonalt 
gj.snitt 

1532,- 2470,- 

Balsfjord 1456,- 2546,- 
 
Vi ser at Dyrøy på 20t/uken ligger svært lavt, mens man relativt ligger høyere på pris for halv 
plass. Satsene for 10 og 20t/uke er grunnlaget for rapportering (GSI).  
 
Den nasjonale evalueringen av SFO viser til at særlig et moment, som ikke fremkommer i 
rapporteringen fra kommunene, i stor grad påvirker prisnivået i SFO. Dette er 
moderasjonsordningene. Disse praktiseres svært ulikt blant kommuner i Norge. 71% av norske 
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kommuner oppgir at de har moderasjonsordninger, av disse oppgir 20% at de har 
moderasjonsordninger på tvers av barnehage og SFO, mens 53% gjelder kun for SFO. En del 
gjelder kun barnehage. Dette grunnlaget innebærer at kun 14,2% av norske kommuner oppgir at 
de har moderasjonsordninger på tvers av SFO og barnehage. Lavangen, som kommer svært 
gunstig ut i tabellen ovenfor, har separate moderasjonsordninger for barnehage og SFO. 
 
Dyrøy kommune har moderasjonsordninger som går på tvers av SFO og barnehage. Første 
søsken gis 30% reduksjon i foreldrebetaling, mens neste gis 50%. Dette er en gunstig ordning for 
foresatte og skiller seg ut som det beste alternativet av de ordningene det tas stilling til i 
rapporten. De fleste kommuner i Norge praktiserer kun moderasjonsordninger innenfor SFO og 
ikke synkronisert med barnehage. Moderasjonsordningen Dyrøy praktiserer innebærer dermed at 
vi kommer enda sterkere ut når det gjelder hva den foresatte faktisk betaler sammenlignet med 
andre kommuner enn det som fremkommer i tabellen ovenfor.  
 
Den nasjonale rapporten tilsier at moderasjonsordninger generelt kan gi effekt knyttet til bruk av 
SFO for minoritetsspråklige barn, men at det er vanskelig å sette kriterier for dette. For de 
kommunene som har etablert ordninger med gratis deltidsplass har dette ført til økning av antall 
barn som har benyttet slike plasser. Dette har igjen ført til utfordringer knyttet til bemanning og 
økonomi for de aktuelle enhetene. 
 
I barnehage kompenseres ikke bortfall av inntekter knyttet til redusert foreldrebetaling fra 
sentralt hold særskilt. Dette skal inngå i rammetilskuddet og er beregnet ut fra et forventet 
omfang for kommunene. Det vil ikke kompenseres hverken særskilt eller gjennom 
rammetilskudd om kommunen velger å vedta slike ordninger for SFO. Et økt behov for 
bemanning, reduserte inntekter og/eller andre utgifter vil derfor være kommunens ansvar å 
dekke.    
 
Det er store variasjoner når det gjelder bemanning av SFO i kommune-Norge. Gjennomsnittlig 
bemanning i SFO i norske kommuner er 12,3 barn pr voksen. Som vist overfor fremgår det av 
vedtektene for SFO ved Elvetun skole en norm på minst 1 voksen pr 12 barn som til enhver tid 
oppholder seg i barnehagen.  
 
Det er en sterk sammenheng mellom om man bor i sentrale eller rurale strøk og om man benytter 
seg av SFO-tilbudet. Det er svært mange flere i sentrale strøk som benytter seg av tilbud om 
SFO. Det er en gradvis reduksjon desto mer ruralt man bor. For eksempel benytter 85,9 % av 
foresatte seg av SFO-tilbudet på steder over 50.000 innbyggere, mens kun 41,6% benytter 
tilbudet på steder under 6.000 innbyggere. I Dyrøy går 55% av elevene på 1.-4.trinn på SFO, 
mens 95% av elevene på 1. og 2.trinn gjør det. Variasjonene i klassestørrelsene i Dyrøy er store. 
Inneværende år har man en stor 4.klasse. Om det justeres for denne variasjonen vil deltakelse i 
SFO i Dyrøy være 64,5% mot 41,6% ellers i landet på steder med under 6000 innbyggere. 
Det er også gjort undersøkelser når det gjelder alder på barn i SFO. Her finner man de samme 
forskjellene mellom sentrale og rurale strøk.  
 
Tabellen nedenfor viser en normalfordeling på et sted med under 6000 innbyggere, 
sammenlignet med Dyrøy.  
 
Trinn Andel barn i SFO Dyrøy 

kommune 
Andel barn i SFO i kommuner 
med under 6000 innbyggere 

1.klasse 92,3% 70% 
2.klasse 100% 48,4% 
3.klasse 54,5% 38,7% 
4.klasse 11,1% 10,5% 
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Som vi kan se av tabellen er antall barn i barnehagen i Dyrøy over gjennomsnittet for 
sammenlignbare kommuner uansett aldersgruppe. Særlig for de første skoleårene er andelen barn 
i SFO svært høyt. Kun ett av 20 barn på de to laveste kull har ikke SFO-plass.  
 
Det er ulike årsaker til at foreldre ikke har barn i SFO. Den nasjonale rapporten tar utgangspunkt 
i at man kan oppgi flere grunner og summen av svarene kan derfor overstige 100%. 
69% oppgir at man ikke har behov for plass i SFO, 30% oppgir at tilbudet er for dyrt, 1% kjenner 
ikke til tilbudet, 7% har hørt negative ting om tilbudet og 8% oppgir andre årsaker.  
 
Den nasjonale rapporten viser at blant de som tidligere har hatt barn i SFO og som ikke lengre 
bruker SFO oppgir 52% at barna ikke lengre ønsket å være på SFO. 26% oppgir at tilbudet var 
for dyrt til å fortsatt ha SFO-plass. (også her er summen av svarene over 100%, det kan derfor 
ikke fastslås at oppgitt grunn er primærårsak, noe som innebære at reele tall på primærårsak er 
noe lavere.) 
 
På spørsmål om hva som skal til for at denne gruppen igjen ønsker å benytte SFO-plassen oppgir 
46% at de ville benyttet plassen om det var billigere eller gratis. Justert for fler-svar utgjør dette 
34,8% av de oppgitte årsakene.  
 
I rapporten trekkes det fram at skyss kan vurderes som en utfordring knyttet til å benytte plass på 
SFO. Skole har gratis skyssordning, dette gjelder ikke skyss til og fra SFO-tilbudet. Nasjonale 
funn kan tyde på at dette kan spille inn når det gjelder å benytte seg av SFO-plass i rurale strøk. 
Det hevdes at dette er en av årsakene som kommer under alternativet «annen» på spørsmål om 
hva som er i veien for å benytte seg av plassen på SFO for de som tidligere har hatt SFO-plass. 
«Annen»-kategorien utgjør 30% av besvarelsene når den ikke er justert for primærårsak (reelt 
noe lavere).    
 
Dyrøy kommune har i dag store utgifter knyttet til midtskyssordningen. De økonomiske 
forpliktelsene som følger av midtskyssordningen kan ikke påvirkes gjennom SFO-tilbudet. Skal 
behovet for midtskyss reduseres for alle elever vil man måtte utvide skoledagen for alle elever 
som har korte dager. Det vil kunne gjøres gjennom å ha lengre fri i løpet av dagen, slik at man 
får samme sluttidspunkt for alle elevene på skolen. Skolen vil da være ansvarlig og disse elevene 
vil ikke komme inn under SFO. Dette vil kunne være en gunstig ordning for foresatte, men vil 
kunne gi en dobbel økonomisk konsekvens for Dyrøy kommune gjennom tapte inntekter i SFO, 
samt økt behov for bemanning i skolen.  
 
 
Alternative løsninger og konsekvenser 
 

1. Beholde dagens satser 

Andelen barn som benytter SFO med dagens satser er særdeles høy. I dag er det totalt ett barn i 
Dyrøy på de to første årstrinn som ikke benytter plass i SFO-ordningen. En videreføring av 
dagens satser vil ikke få noen umiddelbare økonomiske konsekvenser.   
 

2. Endre satsene i tråd med forslag fra OpOm 

Forslaget til OpOm fremstår slik: 
Stillingsstørrelse  Pris 
Inntil 6 timer/uke 850 kr 
Inntil 12 timer/uke 1350 kr 
Inntil 20 timer/uke 1900 kr 
Inntil 28 timer/uke 2700 kr 
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I praksis innebærer forslaget en gradering av den laveste satsen, mens de to høyeste satsene 
beholdes slik som i dag.  
 
Potensialet for flere barn i SFO på de laveste trinn er ikke tilstede. Det kan føre til at noen barn 
benytter SFO i flere år enn i dag, men dette antas å være aktuelt i begrenset grad, da økonomi 
ikke er hovedårsaken til at barn ikke tar del i SFO-ordningen.  
 
I utregningen av økonomisk konsekvens er det tatt utgangspunkt i følgende: 

- Alle som ved den bruken de har i dag kommer under en annen sats 
- Halvparten av de som ligger i intervallet mellom to satser uten å utnytte denne fullt ut har behov 

for større plass. Den andre halvparten har behov for mindre plass. 
- De som i dag utnytter full plass vil fortsatt ha behov for det. 
- Det regnes på forhold gjeldende for skoleåret 2018/19 

Basert på disse faktorene vil stipulerte bortfall av inntekter være 69.850,- kr/år. Hvis det 
kompenseres for søskenmoderasjoner vil bortfall av inntekter reduseres med 10.478 kr/år. 
 
Netto reduksjon i bortfall av inntekter vil da være 59.372,- kr/år. 

 
3. Gratis kjernetid – behovsprøvd 

Fastsettelsen av normen for behovsprøvd betaling i barnehage baserer seg på at man ikke skal 
måtte betale over 6% av inntekten for ett barn i barnehage. Med utgangspunkt i en sats på 1303,- 
kr i mnd for SFO-plass vil dette bety at om man har en samlet inntekt i husstanden på under 
238.833,- kr vil dette gi en gradvis avkorting av betalingen. Avkortingen vil tilsi at man betaler 
6% av samlet inntekt for SFO-plass om inntekten er lavere enn innslagspunktet.  
 
I barnehage gis det gratis kjernetid for alle med en inntekt under 533.500,-. Dette tallet 
fremkommer ved en makspris på 32.010,- kr/år og at dette utgjør 6% av 533.500. Dette beløpet 
kan selvfølgelig brukes som en innslagspunkt for gratis kjernetid også i SFO, men fastsettelse av 
beløpet fremkommer ikke av forhold knyttet til prisen for SFO-tilbudet, og er i så måte like valid 
som ett hvert annet innslagspunkt. Et slikt beløp vil innebære at om SFO-betalingen på 13.970,- 
for 10t/uken utgjør over 2,6% av inntekten til den enkelte husstand, vil det utløse gratis kjernetid. 
Det ansees som lite hensiktsmessig å ha ett innslag på 238.833,- kr. Ett annet innslagspunkt kan 
vurderes. Omfanget vil være vanskelig å anslå. Det understrekes at de som evt har andre barn i 
barnehage kan nyttiggjøre redusert foreldrebetaling der, samt moderasjon i SFO.  
Moderasjonsordningen Dyrøy kommune allerede har, på tvers av SFO og barnehage, innebærer 
derfor at gratis kjernetid ikke vil ha like stor effekt for den enkelte som i kommuner med mindre 
omfattende moderasjonsordninger.  
 

4. Gratis kjernetid for alle 

Grunnlaget baserer seg på at alle barn i dagens SFO tar del i denne ordningen.  
 
Det vil i liten grad komme flere barn inn i SFO med bakgrunn i at stort sett alle aktuelle barn i 
dag har plass. Det vil kunne gi utslag i at noen barn er flere skoleår i SFO enn tidligere.  
 
Basert på normen fra vedtektene er det trolig at dette vil utløse behov for økt bemanning på kort 
sikt. Det vil også måtte foretas en prioritering av søknader eller en vedtektsendring. Dette med 
bakgrunn i at man overstiger 35 barn. Ved en prioritering i tråd med de kriteriene som i dag 
foreligger vil dette gi seg utslag i at flere av de eldste (4.trinn) ikke vil få tilbud om plass. Da vil 
man i stor grad fortsette som i dag med tanke på barn i SFO, men med et betydelig bortfall av 
inntekter. Det beregnes et bortfall av inntekter på 320.600,- kr årlig. Utregningen tar 
utgangspunkt i at alle plasser i dag reduseres tilsvarende prisen for en 10t/plass. En SFO-plass 
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betales for 11mnd/år. I tillegg til dette kommer en eventuell økt bemanning. Denne er vanskelig 
å fastsette da det er ulike forhold som spiller inn. På lengre sikt vil elevtallet i skolen trolig kunne 
gi en mulighet for reduksjon i bemanningen om denne økes på nåværende tidspunkt.   
 
Effekt av de ulike alternativene 
Alternativ  Økt antall barn i SFO Økonomisk konsekvens 

1 Uendret fra dagens situasjon Ingen økonomisk konsekvens 
2 Ingen effekt for de yngste barna. 

Kan gjøre at noen få barn blir flere 
år i SFO. Forventet å gjelde 0-2 
barn årlig.  

Basert på parametere i utredningen 
stipuleres det ett bortfall av inntekter på 
59.372 kr/år. 

3 Ingen effekt for de yngste barna. 
Kan være ett effektivt tiltak for at 
noen barn vil kunne være flere år i 
SFO enn i dag. Om man benytter 
barnehagens norm for 
behovsprøving vil det 
sannsynligvis ikke gjelde noen 
barn i Dyrøy kommune.  

Slik som skissert vil dette være ett 
ubenyttet tiltak. Ved en økt sats som vil 
gjøre løsningen aktuell for flere, vil dette 
gi bortfall av inntekter på 14.333,- kr/år 
pr barn som benytter ordningen. Noe 
mindre om det gjelder barn med 
søskenmoderasjon. 
 
Alternativet vil ikke utløse behov for økt 
bemanning.  

4 Ingen effekt for de yngste barna. 
Noen barn vil sannsynligvis kunne 
være i SFO flere år enn de er i dag. 

Bortfall av inntekter på 320.600,- 
kr/årlig. Mulig behov for økt bemanning 
som vil gi ytterligere økonomisk 
konsekvens.  

 
 
Momenter utenfor mandatet  
En endring i tråd med alternativ 2 vil gjøre at flere av de som i dag har plass i SFO vil kunne 
betale mindre for tilbudet de benytter. Dette er en positiv bieffekt for den enkelte husstand selv 
om det ikke oppfattes å være innenfor utredningens mandat.   
 
Satser slik som foreslått i alternativ 2 vil gi en gunstigere pris i rapportering til GSI da grunnlaget 
for halv plass (10t/u) regnes forholdsmessig ut fra den plassen som benyttes. Hvis det er et mål 
for kommunen å komme bedre ut i GSI-rapportering vil dette kunne påvirkes. GSI spiller i dag 
ikke direkte inn på kommunebarometeret. 
 
 
Administrasjonsens vurdering 
Benyttelse av SFO ved Elvetun skole kommer høyt ut på alle sammenlignbare parametere. I 
særdeleshet knyttet til andel barn som benytter ordningen, men også knyttet til 
foreldrebetalingen. Foreldrebetalingen ligger under landsgjennomsnittet og under de fleste av 
våre nabokommuner. I tillegg kommer moderasjonsordningene som gjør at SFO ved Elvetun 
skole kommer enda gunstigere ut enn statistikkene tilsier. Slike ordninger hensyntas ikke i 
datagrunnlaget. Dyrøy kommunes ordning med moderasjoner på tvers av barnehage og SFO er 
kun brukt i 14,2% av kommunene i Norge. Totalt sett innebærer dette at Dyrøy har svært lave 
satser for foreldrebetaling i SFO slik de fremstår i dag.    
 
Når det gjelder integrering vil et godt tilgjengelig SFO-tilbud være en god arena for å kunne 
oppnå dette på en effektiv måte. Det er i dag ikke noe som tilsier at det er behov for en bedre 
tilgjengelig SFO-plass for å oppnå dette.  
Om selvkostprinsippet legges til grunn, er det slik at man for 2018 budsjetterte med et 
underskudd på 350.000,- for SFO. Det betyr altså at selvkostprinsippet i dag ikke er gjeldende i 
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Dyrøy kommune. Dette underskuddet vil øke om man velger å gå inn på en av ordningene som 
innebærer endringer av satsene. Om selvkostprinsippet skal legges til grunn, vil satsene for plass 
i SFO måtte økes betydelig fra dagens nivå. 
 
Administrasjonens vurdering har gått på om det skal legges fram flere alternativer som alle kan 
gjennomføres og det velges mellom disse. Dette var et alternativ i en tidlig fase av utredningen, 
men resultatene synliggjør at kun ett alternativ fremstår som hensiktsmessig. Det er derfor en 
sterk anbefaling at alternativ 1 vedtas.  
 
Siden bestillingen i denne saken er kommet fra kommunestyret og ikke fra utvalget, anbefales 
det fra administrasjonens side at OpOm videresender utredningen til endelig vedtak i 
kommunestyret. 
 
Det anbefales videre at vedtektene for SFO blir lagt frem for revidering. Dette gjøres i egen sak 
etter at denne saken har fått sin konklusjon.  
 
Ved valg av andre alternativer enn administrasjonens innstilling bør det i vedtaket legges til 
følgende tilleggspunkt: 
 

- Endringene innarbeides i vedtektene som legges frem for revidering 

Det bør også sies noe om dekning av økonomisk konsekvens, samt når endringene skal tre i 
kraft. Søknadsfrist for SFO-plass skoleåret 2019/2020 er 1.mai 2019.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Betalingssatsene for SFO Elvetun skole beholdes slik som i dag og reguleres årlig gjennom 
budsjettvedtak.  

 
2. OpOm oversender innstillingens punkt 1 til kommunestyret for endelig behandling.  

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
Satser SFO ved Elvetun Skole 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 26.03.2019:  
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1.Betalingssatsene for SFO Elvetun skole beholdes slik som i dag og reguleres årlig gjennom 
budsjettvedtak.  
2.OpOm oversender innstillingens punkt 1 til kommunestyret for endelig behandling. 
  
Omforent forslag til vedtak: 

1. Satsene for SFO endres til følgende: 
Inntil 6 t/uke kr. 920,- 
Inntil 12 t/uke kr. 1.350,- 
Inntil 20 t/uke kr. 1.900,- 
Inntil 28 t/uke kr. 2.700,- 
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2. Endringene trer i kraft fra nytt skoleår 
3. Endringene innarbeides i vedtektene for SFO som legges fram for revidering. 

 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 26.03.2019  
 
 

1. Satsene for SFO endres til følgende: 
Inntil 6 t/uke kr. 920,- 
Inntil 12 t/uke kr. 1.350,- 
Inntil 20 t/uke kr. 1.900,- 
Inntil 28 t/uke kr. 2.700,- 

2. Endringene trer i kraft fra nytt skoleår 
3. Endringene innarbeides i vedtektene for SFO som legges fram for revidering. 

 
 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1122 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 02.04.2019 

 

 
Saksframlegg 

Fremtidig organisering av PP-tjeneste 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 20/19 11.04.2019 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i 
mandat som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen 
kommune og Lavangen kommune, om nødvendig alene. 

2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling.  
Kort sammendrag 
Dagens PP-tjeneste for Dyrøy er et interkommunalt samarbeid med Salangen og Lavangen. Dette 
er en liten og sårbar tjeneste. Dyrøy kommune har nettopp hatt tilsyn på saksbehandlingstid i PP-
tjenesten. Her har vi i dag ikke et system som sikrer saksbehandlingstid i spesialpedagogiske 
saker. En utredning av alternative organiseringer i fremtiden vil kunne avklare hva som kan 
gjøres for at Dyrøy kommune skal ha en best mulig kvalitativ tjeneste for våre elever og barn 
under opplæringspliktig alder. 

Saksutredning 
Oppvekst og Omsorgsutvalget gjorde 26.mars vedtak i RS 9/19 der man ber administrasjonen 
utrede organisering av PP-tjenesten, hvor en også ser på et mulig utvidet samarbeid innenfor 
kompetansenettverket (Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu og Målselv). I denne utredningen kan 
alternativet med Sørreisa kommune også inngå. 
 
Det er administrasjonens vurdering at mandatet for en slik utredning bør forankres i 
kommunestyret. Da gjennom en klargjøring av hva utredningen skal inneholde, og hvilke 
leveranser den skal gi. Administrasjonen vil her synliggjøre hva som forventes avklart i en slik 
utredning.  
 
Gjeldende regelverk 
Opplæringsloven §5-6 og barnehagelovens §19c fastsetter kommunens plikt til å ha Pedagogisk-
psykologisk tjeneste. Denne kan organiseres alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommunen. 
 
Loven fastsetter ikke krav til bemanning på PPT. Hvordan det systemrettede arbeidet skal foregå 
fremgår ikke eksplisitt av lovteksten, men loven fastsetter at det både skal arbeides systemrettet, 
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og individrettet. Det er krav til saksbehandlingstid knyttet til sakkyndig vurdering. Denne er en 
del av kommunens prosess fra henvisning til vedtak fattes.  
 
Dagens organisering 
Dyrøy har i dag felles PPT-ordning sammen med Lavangen og Salangen. Tjenesten er lokalisert i 
Salangen og har pr i dag 2,5 stillingshjemler. Den økonomiske fordelingsmodellen mellom 
kommunene baserer seg på elevtall i skolen og barnetall for barn under opplæringspliktig alder. 
For 2018 var Dyrøys andel av utgiftene 24%. 
 
Det er etablert en styringsgruppe for PPT som består av øverste administrative nivå i de tre 
kommunene.  
 
Sørreisa kommunes rolle i prosessen 
Som en konsekvens av etableringen av Senja kommune er alle interkommunale samarbeid der 
Senja-kommunene inngår sagt opp fra 1.1.19. Avtalen går ut 31.12.19. Dette berører Sørreisa 
kommune som i dag er en del av PP-tjenesten med vertskommune Lenvik. Sørreisa gjorde, som 
følge av dette, et vedtak i formannskapet som ga rådmannen mandat til å sondere mulige 
organiseringer av fremtidige PP-tjenester. I den forbindelse har Sørreisa definert tre mulige 
løsninger for deres PP-tjeneste.  
 

- Videreføre et samarbeid med Senja. 
- Inngå i ett samarbeid med Målselv og Bardu PP-tjeneste. 
- Inngå i ett samarbeid med Dyrøy, Lavangen og Salangens PP-tjeneste.   

Sørreisa har gjort henvendelser til alle disse kommunene. Denne henvendelsen har vært drøftet 
og besvart i styringsgruppa for PPT Dyrøy, Lavangen og Salangen. Det har vært kontakt med 
administrasjonen i Sørreisa i ettertid der det er bekreftet at de økonomiske aspekt av de tre 
alternativene ikke var veldig ulike. Deres vurdering er at de utelukker alternativet Dyrøy er en 
del av, med bakgrunn i den geografiske avstanden fra Sørreisa til der tjenesten i dag er lokalisert.  
Sørreisa ønsker å utrede de to andre alternativene videre og har en intensjonell tidshorisont for 
avklaring før sommeren (fremgår i saksframlegg til formannskapet i Sørreisa).  
 
Dyrøy kan, om mulig, ta del i prosessen sammen med Sørreisa for å kunne være med å påvirke 
alternative organiseringer. I etterkant av at Sørreisa har gjort sitt valg vil det kunne bli slik at 
man eventuelt velger mellom etablerte løsninger uten mulighet til å være med å påvirke. 
 
Alternative organiseringer av PP-tjeneste 
En utredning av fremtidig organisering av PP-tjenesten kan ta utgangspunkt i dagens 
organisering. Om man legger til grunn de alternativene Sørreisa utreder vil de tre alternative 
organiseringene være  
 

a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen 
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket med 

eller uten Sørreisa.  
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune. 

 
Elementer i utredningen 
Udirs beskrivelse av kvalitetskriterium i PP-tjenesteni bør legges til grunn for PP-tjenestens 
leveranser.  
 
I det individrettede arbeidet skal PP-tjenesten bistå i følgende saker  
 
- spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 a) 
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- tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 h) 
- tidlig skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd) 
- utsatt skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd) 
- fritak fra opplæringsplikten (opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd) 
- spesialundervisning (opplæringsloven § 5-1, § 4-2 siste ledd) 
- tegnspråkopplæring (opplæringsloven §§ 2-6) 
- punktskriftopplæring m.m. (opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10) 
- alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) (opplæringsloven §§ 2-16, 3-13 og 4A-13, 
barnehageloven § 19) 
- spesialundervisning for voksne på grunnskolens område (opplæringsloven § 4 A-2) 
 
Listen er ikke uttømmende.  
 
Det skal utarbeides sakkyndig vurdering der det kreves. Dette skal gjøres snarest mulig og 
innenfor lovens reguleringer av saksbehandlingstid.  
En forenkling av faser i spesialpedagogisk arbeid for ett enkelt barn kan gjøres slik 
 

1. Arbeid før henvisning 
2. Utarbeiding av sakkyndig vurdering 
3. Kommunens vedtak 
4. Implementering og oppfølging av vedtaket 

Det forventes at PP-tjenesten innehar kompetanse til å bidra aktivt med rådgivning i alle faser. 
Systemarbeidet og individarbeidet må sees i en helhet. Det forventes at PP-tjenesten jobber etter 
forutsigbare strukturer. PP-tjenesten forventes å ha en aktiv faglig rolle i videreutvikling av 
rutinebeskrivelser og evaluering av systemarbeidet.  
 
I det systemrettede arbeidet skal PP-tjenesten blant annet bidra til forebygging, tidlig innsats og 
overgangen fra barnehage til skole.  
 
For de ulike scenario må det utredes på hvilken måte Dyrøy kommune kan påvirke, og ha 
innflytelse, på tjenestens leveranser og kvalitet. Det bør tillegges stor vekt at Dyrøy har mulighet 
til aktiv påvirkning av tjenesten gjennom styringsgruppe eller tilsvarende samarbeidsforum.   
 
Økonomiske forhold vil være en viktig del av utredningen. Da med tanke på pris, samt 
fordelingsnøkkel.  
 
Oppsummert bør utredningen gi svar på disse forhold: 

 
1. Kvalitet i PP-tjenesten 
2. I hvilken grad Dyrøy kommune kan påvirke tilbudet 
3. Økonomi 

Administrasjonens vurdering 
Dagens PP-tjeneste med Salangen og Lavangen er en liten og sårbar PP-tjeneste. Det er også slik 
at det nylige tilsynet har avdekket et behov for å bedre saksbehandlingstiden i saker knyttet til 
sakkyndig vurdering. PP-tjenesten vil ikke alltid påvirke alle elever i skolen, men den har 
potensiale til å gjøredette indirekte gjennom systemarbeid. Derimot kan PP-tjenesten være svært 
avgjørende for enkeltelever i skolen eller enkeltbarn i barnehage. Da gjerne barn som kan være 
særlig sårbare.   
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Administrasjonen har et ansvar for å til enhver tid søke de beste løsning for innbyggerne i Dyrøy 
kommune. En utredning vil uavhengig av utfall kunne bygge opp under dagens tjeneste eller 
vurdere et annet alternativ som en bedre løsning.  
 
Interkommunale samarbeid er en del av en større helhet. Det involverer andre kommuner som er 
samarbeidspartnere på hver sine fagområder. Det er administrasjonens anbefaling at disse 
forhold ikke legges til grunn for hvilke alternativer som skal utredes, men at de er en del av 
vurderingen når endelig konklusjon skal gjøres etter at utredningen foreligger. 
 
Administrasjonen anbefaler at man inviterer Salangen og Lavangen, som er en del av dagens 
tjeneste, til å være med i utredningen av ulike alternativer. Det anbefales likevel at om disse 
kommunene ikke ønsker å gjennomføre en utredning sammen med Dyrøy, så bør Dyrøy gå 
videre med utredningen.  
 
  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/ 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/84 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 08.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Melding om adresseendring - verv i PNU 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 21/19 11.04.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Skriv av 30.08.18 fra Mariann Andreassen:  
«Grunnet mitt verv i PNU vil jeg med dette melde fra om at jeg har meldt flytting til 
nabokommunen Salangen nå nylig. Jeg lurer nå på hvordan jeg skal forholde meg til mitt verv 
der. Trer jeg automatisk ut?» 
 

Administrasjonens vurdering 
Mariann Andreassen er orientert om kommuneloven §15 i skriv av 19.11.2018. 
 
Kommuneloven: 
 
§ 15.Uttreden. Suspensjon. 

1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette.  
Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen  
for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.  

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller  
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning  
kan skjøtte sine plikter i vervet. 

3. Dersom det blir utferdiget siktelse eller reist tiltale mot en folkevalgt for et straffbart forhold  
som nevnt i straffeloven §§ 151 til 154, 170 bokstav b, 171 til 174, 208, 353, kapittel 27  
eller 30, og forholdet ifølge siktelsen eller tiltalen knytter seg til utøving av verv eller tjeneste  
for kommunen eller fylkeskommunen, kan kommunestyret eller fylkestinget selv vedta å  
suspendere vedkommende fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. For forhold som  
nevnt i straffeloven §§ 151 til 154 gjelder ikke vilkåret om at siktelsen eller tiltalen skal  
knytte seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller fylkeskommunen. 

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88  
(ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). 
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Etter kommuneloven §15 har Mariann Andreassen mistet sin valgbarhet til folkevalgt organ i 
Dyrøy kommune. Mariann Andreassen trer ut av sitt verv i PNU for den tiden utflyttingen varer. 
 
Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret (PNU) trer endelig ut, 
velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme 
gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne framgangsmåten fører til at et kjønn 
vil bli representert med mindre enn 40% av medlemmene til organet, skal det så langt det er 
mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn, jf. Kommuneloven §16-3.  
 
Er antall varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet eller et annet 
folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret selv velge ett 
eller flere faste varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 
utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn 
vil bli representert med mindre enn 40% av varamedlemmene til organet eller gruppens 
varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte 
kjønn. Jf. kommuneloven §16-5.  
 
Ved suppleringsvalg etter kommuneloven §16 nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv 
utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Jf. 
kommuneloven §16-6. 
 
Plan- og naturutvalget (PNU)  
Felleslista for Dyrøy/Høyre/Fremskrittspartiet: 
 
Medlemmer: 
Kristoffer Molund 
Mariann Andreassen 
 
Varamedlemmer: 
Ørjan Thomassen 
Bjørn-Inge Samuelsen 
Anne-M. Nergård 
Randi Vaeng (upolitisk) 
 
Nytt medlem i PNU kan være kvinne eller mann uten at et kjønn blir representert med mindre 
enn 40% av medlemmene i organet. 
 
Totalt er det 5 kvinner og 5 menn som er varamedlemmer til PNU fra samtlige partier. Ved evt. 
Valg av nytt varamedlem må det tas hensyn til at et kjønn ikke blir representert med mindre enn 
40% av varamedlemmene i organet.  
 
Mariann Andreassen er også 4. vara til kommunestyret og 3. vara til OpOm. Det må vurderes om 
det skal suppleres også på de posisjonene. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Mariann Andreassen har etter kommuneloven §15 mistet sin valgbarhet til folkevalgt organ i 
Dyrøy kommune. Mariann Andreassen trer ut av sitt verv i PNU for den tiden utflyttingen varer. 
 
Det velges nytt medlem til PNU fra Felleslista for Dyrøy/Høyre/Fremskrittspartiet. Jf. 
Kommuneloven §16-3 og §16-6. 
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Det velges evt. nytt varamedlem til PNU, OpOm, Kommunestyret fra Felleslista for 
Dyrøy/Høyre/Fremskrittspartiet dersom antall varamedlemmer er blitt utilstrekkelig. Jf. 
Kommuneloven §16-5 og §16-6. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 217 

Saksmappe: 2018/4 

Saksbehandler: Ikke fordelt til saksbehandler 

Dato: 04.04.2019 

 

 
Saksframlegg 

Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlig anskaffelser II 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 22/19 11.04.2019 

 

Vedlegg 
1 Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser II 
2 Særutskrift sak 02_19 kontrollutvalgsmøte Dyrøy kommune 26.2.19 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser II til 

orientering. 
2. Kommunestyret anmoder rådmannen om å følge opp revisjonens anbefalinger i 

rapportens kapittel 7. 

Kort sammendrag 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige anskaffelser II» er behandlet av kontrollutvalget, og 
legges fram til politisk behandling. 

Saksutredning 
Kontrollutvalget skal sørge for at det jevnlig gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. 
Bestilling av forvaltningsrevisjon skal ifølge kontrollutvalgsforskriften §10 skje på bakgrunn 
av en plan som skal vedtas av kommunestyret. 
Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i sak 68/16 i kommunestyremøte 
15. desember 2016. 
 
Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser II ble sendt til kommunens 
revisor KomRev NORD IKS høsten 2017. 
Gjennom en prosess mellom revisor og kontrollutvalget kom en frem til følgende 
problemstilling som skulle besvares: 
 
Har Dyrøy kommune overholdt bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
foretatt i 2016 og 2017? 
 
Kommunens revisor KomRev NORD IKS har gjennomført forvaltningsrevisjonen og 
resultatene presenteres i rapport datert 5.2.2019. Revisjonens samlede konklusjon fremgår av 
rapportens kapittel 5 (side 33). 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser II er behandlet av kontrollutvalget i møte 
26. februar 2019. I den forbindelse har kontrollutvalget laget en innstilling til vedtak i 
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kommunestyret, som de ber om at kommunestyret behandler i neste møte. 
 
Behandling i kontrollutvalget 26.2.2019 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik fra KomRev NORD IKS var tilstede 
i møtet og presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser II, og svarte etter 
presentasjonen tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer kom med sine synspunkter på forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 
Rådmann Tore Uthaug var tilstede i møtet, og kommenterte og svarte tilfredsstillende på 
spørsmål. Rådmannen opplyste om at kommunen allerede hadde begynt å ta grep for å bli 
bedre på å følge anskaffelsesregelverket. 
 
Ordfører Marit A. Espenes var også tilstede i møtet og supplerte med kommentarer. 
 
Kontrollutvalgets vedtok enstemmig å ta rapport etter forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige 
anskaffelser II til orientering, og oversende rapporten til kommunestyret med følgende 
innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser II til 
orientering. 

2. Kommunestyret anmoder rådmannen om å følge opp revisjonens anbefalinger i 
rapportens kapittel 7. 
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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Dyrøy kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens anskaffelser. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Dyrøy kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner ikke 

til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø, 5.2.2019 

 

 

 

Knut Teppan Vik Tone Jæger Karlstad 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektleder, forvaltningsrevisor 

 

Margrete Mjølhus Kleiven 

Ansvarlig for kvalitetssikring 
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0 SAMMENDRAG 
KomRev NORD har på oppdrag fra kontrollutvalget i Dyrøy kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens anskaffelser. Kontrollutvalgets formål med prosjekter har vært 

å få kartlagt hvorvidt kommunen i perioden 2016-2017 har overholdt sentralt regelverk på området 

for offentlige anskaffelser.  

 

Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i følgende problemstilling: 

  

Har Dyrøy kommune overholdt bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser for 

anskaffelser foretatt i 2016 og 2017?  

 

Dyrøy kommune er ved kjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider forpliktet til å følge 

lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Anskaffelsesregelverket skal bidra til at det offentlige 

velger sine leverandører på en måte som sikrer mest mulig effektiv ressursbruk. Regelverket skal 

også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige 

anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.  

 

For å besvare problemstillingen har revisor undersøkt syv anskaffelser. Vi har også sett nærmere på 

utbetalinger som kommunen har gjort til leverandørene Svendsen Maskin AS, Nordhaug Maskin 

AS og Vidar Karlsen i den undersøkte perioden. Basert på de syv undersøkte anskaffelsene er 

revisors samlede konklusjon at Dyrøy kommune til dels har etterlevd regelverket om offentlige 

anskaffelser. Forekomsten av og alvorlighetsgraden i avdekkede avvik varierer de syv 

anskaffelsene imellom. I én av anskaffelsene har revisor ikke funnet noen avvik fra gjeldende 

regelverk. Vi viser for øvrig til følgende vurderinger hva angår de seks øvrige anskaffelsene: 

 

Vegvedlikehold 2016 

• Konkurransen er ikke kunngjort i TED-databasen, og revisors vurdering er dermed at 

konkurransen ikke er kunngjort i henhold til regelverket. Dyrøy kommune har derfor heller 

ikke fullt ut oppfylt kravet til å gjennomføre konkurranse. 

• Konkurransegrunnlaget inneholder ikke en henvisning til kunngjøringen, og revisors 

vurdering er dermed at Dyrøy kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har oppfylt kriteriet 

om å utarbeide konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever.  

• Det finnes ikke dokumentasjon på at tilbyderne ble meddelt beslutning om 

kontraktstildeling. Revisors vurdering er at Dyrøy kommune ikke har oppfylt kriteriet om å 

meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket. På bakgrunn av dette 

funnet er revisors vurdering også at Dyrøy kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har oppfylt 

kriteriet om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring 

av anskaffelsen er skriftlig. 

• Anskaffelsesprotokollen inneholder ikke protokollførers navn. Den inneholder etter revisors 

syn heller ikke beskrivelser av alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Revisors vurdering er derfor at Dyrøy kommune i noen grad har 

oppfylt kriteriet om å føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket.  

 

 

Vegvedlikehold 2017 

• Konkurransen er ikke kunngjort i TED-databasen, og revisors vurdering er dermed at 

konkurransen ikke er kunngjort i henhold til regelverket. Dyrøy kommune har derfor heller 

ikke fullt ut oppfylt kravet til å gjennomføre konkurranse. 
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Utbygging av SD-anlegg 

• Anskaffelsesprotokollen inneholder etter revisors syn ikke beskrivelser av alle vesentlige 

forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Revisors vurdering er 

derfor at Dyrøy kommune i noen grad har ført anskaffelsesprotokoll i henhold til 

regelverket. 

 

Ombygging av omsorgssenter 

• Revisor har ikke fått oversendt dokumentasjon som kan belyse anskaffelsesprosessen. 

Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune ikke har oppfylt kriteriet om å sikre at 

vurdering og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av anskaffelsen er 

skriftlig.  

 

Renseanlegg basseng  

• Anskaffelsen fremstår, på bakgrunn av den dokumentasjonen og informasjonen som 

foreligger fra kommunen, som en ulovlig direkteanskaffelse i strid med gjeldende regelverk. 

Revisors vurdering er derfor at Dyrøy kommune ikke har overholdt kriteriet om å 

gjennomføre konkurranse om anskaffelsen. 

 

Bygging av høydebasseng 

• Anskaffelsesprotokollen inneholder ikke protokollførers navn. Revisors vurdering er derfor 

at Dyrøy kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har oppfylt kriteriet om å føre 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. 

 

 

På bakgrunn av funn, vurderinger og konklusjon i rapporten anbefaler revisor at Dyrøy kommune 

iverksetter tiltak for å sikre etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser.  
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KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser II 

 

Side: 7 

 

 

1 INNLEDNING 
 

KomRev NORD leverte i august 2017 til kontrollutvalget i Dyrøy kommune en 

forvaltningsrevisjonsrapport rettet mot Dyrøy kommunes anskaffelser i perioden 2014-2015. 

Rapporten viste at Dyrøy kommune i fire av ni undersøkte anskaffelser ikke hadde overholdt 

sentrale krav i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget behandlet rapporten i 

møte 29.8.2017 og vedtok å oversende den til kommunestyret for behandling. I møte 12.10.2017 

vedtok kommunestyret i Dyrøy å be kontrollutvalget om å «foreta forvaltningsrevisjon for innkjøp 

i årene 2016 og 2017, med bakgrunn i funnene fra forvaltningsrevisjon for årene 2014 og 2015, 

samt dom i klageorganet for offentlige anskaffelser.» Kontrollutvalget vedtok overordnet 

prosjektskisse fra revisor i møte 22.11.2017 under sak 22/17.  

 

Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen er å få foretatt en undersøkelse og vurdering 

av kommunens anskaffelser opp mot gjeldende anskaffelsesregelverk for å kartlegge hvorvidt 

kommunen i perioden 2016-2017 har overholdt sentralt regelverk på området for offentlige 

anskaffelser.   

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstilling  
På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling formulerte vi følgende problemstilling for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet:  

 

Har Dyrøy kommune overholdt bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser for 

anskaffelser foretatt i 2016 og 2017? 

2.2 Kilder for revisjonskriterier  
For å besvare problemstillingen må vi utlede revisjonskriterier. Revisjonskriterier er krav, normer 

og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte området skal vurderes i forhold til.  

 

Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (heretter anskaffelsesloven) og Forskrift 12. 

august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (heretter anskaffelsesforskriften) gjelder ved 

tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og 

anleggsarbeider.1 Nevnte regelverk trådte i kraft 1. januar 2017. For anskaffelser iverksatt før dette 

tidspunkt gjelder Lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (heretter LOA) og Forskrift 7. 

april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (heretter FOA).2 Før 1. januar 2017 var altså Dyrøy 

kommune forpliktet til å følge reglene i LOA og FOA, mens anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften gjelder for anskaffelser iverksatt fra og med dette tidspunkt.3  

 

                                                 
1 Anskaffelsesloven § 2 første og annet ledd jf. anskaffelsesforskriften §§ 1-1 og 1-2.   
2 LOA § 3, jf. § 2 og FOA §§ 1-2 og 1-3.  
3 En anskaffelse er iverksatt når den er kunngjort. En anskaffelse som ikke kunngjøres, er iverksatt når oppdragsgiver 

har sendt ut forespørsel til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud i forbindelse med en 

planlagt anskaffelse, jf. Forskrift om overgangsregler for lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser § 1.  
3 Forsyningsforskriften § 1-2 (2) jf. § 4-1 bokstav a. 
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Reglene om offentlige anskaffelser er en kombinasjon av EU/EØS-rett og nasjonal rett. Flertallet av 

bestemmelsene er begrunnet i våre forpliktelser etter EØS-avtalen, men Norge har i tillegg innført 

nasjonale regler som går lengre enn det EU/EØS-retten krever. Anskaffelsesregelverket skal bidra 

til at det offentlige velger sine leverandører på en måte som sikrer mest mulig effektiv ressursbruk 

samtidig som leverandørene likebehandles. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer 

med stor integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en 

samfunnstjenlig måte. De detaljerte reglene for hvordan kommunen skal gå fram ved kjøp følger av 

forskriftene om offentlige anskaffelser, og det er derfor primært forskriftene brukerne av regelverket 

må forholde seg til. 

 

I det følgende gis en redegjørelse for konkrete krav og bestemmelser i anskaffelsesreglementet. I 

fremstillingen tar vi utgangspunkt i gjeldende lov og forskrift; anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften. Avvik mellom gjeldende regelverk og regelverket som gjaldt frem til 1. 

januar 2017, utdyper vi fortløpende. Der det ikke har skjedd realitetsendringer, vil henvisningene til 

det eldre regelverket følge av fotnoter.  

 

2.3 Utledning av revisjonskriterier 

2.3.1 Innledende om terskelverdier og forskriftens oppbygging 

Anskaffelsesforskriften er delt inn i ulike deler, og anskaffelsens art og verdi avgjør hvilken del av 

forskriften som kommer til anvendelse, jf. §§ 5-1, 5-2 og 5-3. Forskriftens system innebærer at 

oppdragsgiver må beregne anskaffelsens verdi. Reglene om dette finnes i anskaffelsesforskriften § 

5-4.4 Anskaffelsens verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp 

oppdragsgiver kan komme til å betale, eks. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen.5 

Beregningen skal være forsvarlig på kunngjøringstidspunktet, eller for anskaffelser som ikke krever 

kunngjøring, på det tidspunktet oppdragsgiver innleder anskaffelsesprosessen.6 Oppdragsgiver skal 

ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at forskriften kommer til anvendelse.7    

 

Ved vedtakelsen av anskaffelsesloven ble den nasjonale terskelverdien endret fra kr 500 000 til kr 

1,1 millioner. I tabell 1 og tabell 2 nedenfor viser vi den nasjonale terskelverdi og EØS-terskelverdi 

henholdsvis før og etter 1. januar 2017 samt hvilke deler av regelverket som gjelder for anskaffelser 

som ligger over og under terskelverdiene. EØS-terskelverdi blir justert annen hvert år. I våre 

vurderinger av det enkelte tilfelle legger vi til grunn de terskelverdiene som var gjeldende på det 

tidspunkt anskaffelsen ble iverksatt. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
4 FOA § 2-3. 
5 Anskaffelsesforskriften § 5-4 (1) og FOA § 2-3 (1).  
6 Anskaffelsesforskriften § 5-4 (2) og FOA § 2-3 (2).  
7 Anskaffelsesforskriften § 5-4 (4) og FOA § 2-3 (3).  
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Tabell 1: Oversikt terskelverdier og regelverk for anskaffelser iverksatt i 2016 eller tidligere   

 

Anskaffelsens verdi eks. mva. Regelverk  Krav til 

kunngjøring 

Under kr 100 000 Unntatt regelverket fra og med 

1.7.2015, jf. FOA § 1-3 (2) 

bokstav l 

 

Under nasjonal terskelverdi 

(kr 500 000) 

 

LOA og FOA del I Ikke krav om 

kunngjøring 

Kr 500 000 – EØS-terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter8 (kr 1,75 mill.) 

 

Kr 500 000 – EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.) 

 

LOA og FOA del I og del II Doffin 

Over EØS- terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter (kr 1,75 mill.) 

Over EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.)  

 

LOA og FOA del I og del III Doffin og TED 

 
Tabell 2: Oversikt terskelverdier og regelverk for undersøkte anskaffelser iverksatt fra og med 1. januar 2017  

 

Anskaffelsens verdi eks. mva. Regelverk  Krav til 

kunngjøring 

Under kr 100 000 Unntatt regelverket, jf. 

anskaffelsesforskriften § 1-1 

 

Under nasjonal terskelverdi 

(kr 1,1 mill.) 

 

Anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften del I 

Ikke krav om 

kunngjøring 

Kr 1,1 mill. – EØS-terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter (kr 1,75 mill.) 

 

Kr 1,1 mill. – EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.) 

 

Anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften del I 

og del II 

Doffin 

Over EØS- terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter (kr 1,75 mill.) 

Over EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.)  

 

Anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften del I 

og del III 

Doffin og TED 

 

2.3.2 Regler som gjelder for anskaffelser som skal følge forskriften del I   

Del I av forskriften gjelder for alle anskaffelser med verdi som er lik eller overstiger kr 100 000 eks. 

mva. Det er imidlertid bare anskaffelser under kr 1,1 mill. som kan følge kun del I dersom 

anskaffelsen er iverksatt etter 1. januar 2017. For anskaffelser iverksatt før dette tidspunkt, er det 

bare anskaffelser under kr 500 000 som kan følge kun del I. 

                                                 
8 Forskriften gjør forskjell på om anskaffelsen er en såkalt prioritert eller uprioritert tjenestekontrakt. Vi behandler 

ikke dette nærmere.  
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Det foreligger få eksplisitte krav til hvordan oppdragsgiver skal foreta en anskaffelse dersom kun 

del I av forskriften gjelder. Det er f. eks ingen krav til kunngjøring, og oppdragsgiver har betydelig 

fleksibilitet med hensyn til hvordan konkurransen kan gjennomføres. Oppdragsgiver plikter 

imidlertid å opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet, jf. anskaffelsesloven § 4.9 Innholdet i 

prinsippene er nærmere presisert i forarbeidene til bestemmelsen, Prop. 51 L (2015-2016) s. 81-82. 

 

Det grunnleggende prinsippet om konkurranse skal sikre at alle potensielle leverandører har de 

samme muligheter til å oppnå kontrakter med det offentlige og bidra til at det offentlige foretar 

effektive anskaffelser. Prinsippet innebærer at oppdragsgiver må gjøre anskaffelsen kjent for et 

rimelig antall leverandører. Klagenemnda for offentlige anskaffelser har uttalt at oppdragsgiver som 

hovedregel bør kontakte minst tre leverandører, men dette kan ikke gjelde absolutt.10 Hvor langt 

denne plikten strekker seg må vurderes konkret, og forholdsmessighetsprinsippet vil være 

avgjørende.  

 

Oppdragsgiver plikter å likebehandle leverandører. Dette innebærer at alle potensielle leverandører 

skal gis samme muligheter og at oppdragsgiver ikke kan diskriminere eller forfordele leverandører 

på grunnlag av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. Prinsippet er til hinder for både direkte og 

indirekte forskjellsbehandling. 

 

Forutberegnelighetsprinsippet innebærer for anskaffelser etter forskriftens del I, at oppdragsgivers 

angivelse av hvordan anskaffelsen skal gjennomføres er bindende. Oppdragsgiver må gi 

informasjon til leverandørene om hva som skal anskaffes, hvilke kriterier som ligger til grunn for 

valget av leverandør og hvordan konkurransen skal gjennomføres.   

 

Kravet om etterprøvbarhet henger tett sammen med prinsippet om forutberegnelighet. 

Oppdragsgiver må sørge for at viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen begrunnes og 

dokumenteres. For anskaffelser som kun skal følge forskriftens del I, plikter oppdragsgiver å føre 

anskaffelsesprotokoll. Protokollen skal inneholde opplysninger om vesentlige forhold for 

gjennomføringen av anskaffelsen, jf. anskaffelsesforskriften § 7-1.11 Vesentlige forhold kan f. eks 

være vurderinger og beslutninger om forhandlinger, utvelgelse av leverandører, tildeling av kontrakt 

og avlysning av konkurransen.  

 

Forholdsmessighetsprinsippet regulerer gjennomslagskraften til de øvrige prinsippene. Plikter og 

rettigheter som utledes av andre prinsipper, må tilpasses den enkelte anskaffelsens art og omfang. 

Jo mindre og enklere en anskaffelse er, jo mindre vidtrekkende prosedyrekrav kan utledes av de 

øvrige prinsippene. På den annen side innebærer forholdsmessighetsprinsippet at de krav som 

oppdragsgiver stiller til leverandørene, må stå i forhold til anskaffelsen. Oppdragsgiver skal ikke 

stille strengere krav enn det som er nødvendig for å realisere formålet med anskaffelsen. 

 

2.3.3 Regler som gjelder for anskaffelser som skal følge forskriften del II og del III 

Anskaffelsesforskriften gir utførlige regler for anskaffelser som omfattes av forskriften del I og II 

eller del I og III. Flere av reglene er like, og vi redegjør derfor i det følgende samlet for anskaffelsene 

som skal følge de to delene av forskriften. På enkelte punkter er kravene etter forskriften del III 

«strengere» enn kravene for del II, og vi belyser derfor sentrale forskjeller.  

                                                 
9 LOA § 5 (2) og FOA § 3-1 (1).  
10 KOFA 2009/6. 
11 FOA § 3-2.  
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Anskaffelsesprosedyrer 

Anskaffelser som skal følge forskriftens del I og II, skal foretas ved åpen tilbudskonkurranse eller 

begrenset tilbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 8-3.12 For anskaffelser iverksatt før 1. 

januar 2017 gjelder FOA § 5-1. Etter bestemmelsen kan anskaffelsen gjennomføres som åpen 

anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling. Konkurranse 

med forhandling kan gjennomføres enten ved at alle interesserte leverandører får levere tilbud, eller 

ved at oppdragsgiver velger ut leverandører før disse gis mulighet til å levere tilbud.13  

 

Anskaffelser som omfattes av forskriftens del I og III, skal foretas ved åpen eller begrenset 

anbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 13-1. På nærmere bestemte vilkår kan det benyttes 

konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring, konkurransepreget dialog eller 

konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, jf. § 13-2 og § 13-3.14  

 

Kunngjøring 

Kravet om kunngjøring har som formål å sikre konkurranse ved anskaffelsen ved å nå ut til de 

leverandører som kan tenkes å inngi tilbud. Anskaffelser etter forskriften del I og II skal kunngjøres 

i Doffin, jf. anskaffelsesforskriften § 8-17.15 Anskaffelser etter del III skal i tillegg kunngjøres i 

TED-databasen, jf. anskaffelsesforskriften § 21-1.16 Dersom kravet til kunngjøring ikke overholdes, 

er det en ulovlig direkte anskaffelse.17  

 

Konkurransegrunnlag 

For anskaffelser etter forskriftens del I og II skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag 

dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, jf. 

anskaffelsesforskriften § 8-4.18 Konkurransegrunnlaget skal inneholde en tilstrekkelig og fullstendig 

beskrivelse av følgende: 

 

a. Hva som skal anskaffes,  

b. Hvilke kontraktsvilkår som gjelder for oppdraget, 

c. Hvorvidt oppdragsgiveren vil inngå en rammeavtale, 

d. Hvordan oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurransen,  

e. Hvilke krav som gjelder for innholdet i og utformingen av en forespørsel om å delta i 

konkurransen eller et tilbud, 

f. Andre opplysninger som er av betydning for utarbeidelsen av en forespørsel om å delta i 

konkurransen eller et tilbud.  

 

For anskaffelser etter forskriftens del I og III skal det også utarbeides et konkurransegrunnlag 

dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, jf. 

anskaffelsesforskriften § 14-1. I tillegg til kravene som er nevnt ovenfor, skal 

konkurransegrunnlaget gi en tilstrekkelig og fullstendig beskrivelse av følgende: 

 

                                                 
12 Begge prosedyrene tillater at oppdragsgiver har dialog med leverandørene etter tilbudsfristens utløp. Begrepet 

«dialog» omfatter all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene, dvs. alt fra avklaringer av uklarheter 

eller retting av avvik til forhandlinger, jf. veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 104-105.  
13 I visse unntakstilfeller har oppdragsgiver adgang til å gjøre anskaffelsen etter forskriftens del I, selv om den i 

utgangspunktet omfattes av del II, jf. FOA § 2-1 (2) og (3).  
14 FOA § 14-1 jf. §§ 14-2, 14-3 og 14-4.  
15 FOA § 9-1 (3).  
16 FOA § 18-1 (3).  
17 Prop. 51 L (2015-2016) s. 86. For anskaffelser iverksatt før 1. januar 2017 fremgår det uttrykkelig av FOA § 4-1 (1) 

bokstav q.   
18 FOA § 8-1. 
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a. Når det opplyses hva som skal anskaffes, skal eventuelle kravspesifikasjoner og merkekrav 

samt absolutte krav som alle leverandørene må oppfylle, inkluderes. 

b. Hvorvidt oppdragsgiver vil inngå et innovasjonspartnerskap eller etablere en dynamisk 

innkjøpsordning, 

c. Når det beskrives hvordan oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen, skal det opplyses 

om hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, hvilke frister som gjelder, hvilke 

kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier leverandørene må oppfylle, hvilke 

tildelingskriterier som gjelder, krav til kommunikasjon og hvorvidt elektroniske kataloger 

eller elektroniske auksjoner vil bli brukt.  

 

Reglene om konkurransegrunnlag i anskaffelsesforskriften del III inneholder endringer fra tidligere 

regelverk. Etter FOA § 17-1 var oppdragsgiver forpliktet til å utarbeide konkurransegrunnlag 

uavhengig av om vilkårene for konkurransen kunne beskrives tilstrekkelig utfyllende i 

kunngjøringen. Bestemmelsen gir en fullstendig liste over samtlige opplysninger 

konkurransegrunnlaget skulle inneholde. Det skulle blant annet angi den relative vektingen av 

tildelingskriteriene eller tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge.  

 

Kvalifikasjonskrav 

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørenes egnethet til å levere den 

aktuelle varen eller tjenesten. For anskaffelser etter forskriften del I og II har oppdragsgiver en 

betydelig skjønnsfrihet knyttet til hvilke kvalifikasjonskrav som kan stilles. Kravene kan blant annet 

knytte seg til leverandørenes tekniske og faglige kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske 

stilling, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7.19 For anskaffelser etter forskriften del I og III er det i § 16-

1 utømmelig opplistet hvilke kvalifikasjonskrav som kan stilles. Kravene kan bare gjelde 

registrering, autorisasjoner mv., jf. § 16-2, økonomisk og finansiell kapasitet, jf. § 16-13, og tekniske 

og faglige kvalifikasjoner, jf. § 16-5.20 Kravene skal i begge tilfeller ha tilknytning til og stå i forhold 

til leveransen. Oppdragsgiver skal angi kvalifikasjonskravene sammen med de tilhørende 

dokumentasjonskravene i anskaffelsesdokumentene.21  

 

For anskaffelser foretatt før 1. januar 2017 gjelder FOA § 8-5 og § 17-5 om kvalifikasjonsgrunnlag. 

Etter bestemmelsene skal krav til leverandørenes kvalifikasjoner i hovedtrekk angis i kunngjøringen 

og eventuelt utdypes i et eget kvalifikasjonsgrunnlag. Kunngjøringen må også angi hvordan 

leverandørene skal dokumentere at kvalifikasjonskravene er oppfylt.  

 

Gjennomføring av konkurranse 

Dersom anskaffelsen skal følge forskriften del I og II og oppdragsgiver har valgt åpen 

tilbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 8-3, plikter oppdragsgiver å vurdere og evaluere 

alle innkomne tilbud. Dersom oppdragsgiver har valgt begrenset tilbudskonkurranse kan alle 

interesserte leverandører levere forespørsel om å delta i konkurransen. Oppdragsgiver må da først 

foreta en prekvalifisering hvor han på bakgrunn av de innkomne forespørslene om deltakelse, 

vurderer om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene. Bare de leverandørene som oppfyller 

kvalifikasjonskravene og deretter blir invitert til å delta i konkurransen, kan gi tilbud.22 Etter at 

tilbudsfristen har utløpt, skal oppdragsgiver beslutte om han skal ha dialog med én eller flere av 

                                                 
19 FOA § 8-4.  
20 For anskaffelser foretatt før 1. januar 2017 gjelder FOA § 17-4. I bestemmelsen presiseres det at vurderingen av 

leverandørenes tekniske kvalifikasjoner særlig skal baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring 

og pålitelighet. Videre at kravene ikke skal diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet.  
21 «Anskaffelsesdokumentene» er definert i § 4-2: «fellesbetegnelse for kunngjøringen, konkurransegrunnlaget og det 

europeiske egenerklæringsskjemaet».  
22 Se «veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)», punkt 12.1.  
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leverandørene.23 En eventuell utvelgelse skal skje i samsvar med likebehandlingsprinsippet. Dette 

innebærer at oppdragsgiver ikke kan gi opplysninger som kan gi noen av leverandørene en fordel 

fremfor andre. Oppdragsgiver skal avvise leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene 

samt tilbud med vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene eller andre formalfeil.24 Valg av 

tilbud skal skje på grunnlag av objektive tildelingskriterier som skal angis i prioritert rekkefølge i 

anskaffelsesdokumentene. Tildelingskriteriene skal ha tilknytning til leveransen og kan f. eks være 

pris, kvalitet, livssykluskostnader, miljø, sosiale hensyn og innovasjon. Tildelingskriteriene skal 

ikke være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren ubegrenset valgfrihet.25 Etter forskriften del 

I og III skal tildeling av kontrakt skje enten på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest 

fordelaktige, hvilket tilbud som har den laveste kostnaden eller på grunnlag av det beste forholdet 

mellom pris eller kostnad og kvalitet.26  

 

Anskaffelser foretatt før 1. januar 2017 og som skulle følge FOA del I og II, kunne foretas ved åpen 

eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. Oppdragsgiver måtte i 

slike tilfeller først vurdere om leverandørene oppfylte kvalifikasjonskravene og om det var fremlagt 

skatteattest.27 Tildeling av kontrakt skulle skje på basis av hvilket tilbud som var det mest 

økonomisk fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som hadde den laveste prisen.28 

Dersom tildeling av kontrakt skjedde på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skulle 

det benyttes kriterier som hadde tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kunne eksempelvis være 

kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, 

driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand eller tid for levering eller 

ferdigstillelse. Tildelingskriteriene måtte oppgis i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget.29 

Der oppdragsgiver på forhånd hadde bestemt seg for prioriteringen eller vektingen av kriteriene, 

skulle dette også angis. For anskaffelser som var omfattet av forskriftens del I og III, måtte 

oppdragsgiver angi den relative vektingen for hvert av kriteriene. Dersom det etter oppdragsgivers 

skjønn av påviselige grunner ikke var mulig å foreta en vekting, måtte kriteriene angis i prioritert 

rekkefølge med det viktigste først.30   

 

Anskaffelsesprotokoll og dokumentasjon 

Oppdragsgiver skal oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige 

beslutninger i anskaffelsesprosessen. Ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene skal 

dokumentasjon oppbevares i minst tre år fra tidspunktet for inngåelse av kontrakten. Kontrakten 

skal oppbevares gjennom hele kontraktsperioden, jf. anskaffelsesforskriften § 7-1.  

 

For anskaffelser etter forskriftens del I og II og del I og III inneholder forskriften detaljerte krav til 

hvilke opplysninger som skal følge av protokollen i den utstrekning de er relevante, jf. 

anskaffelsesforskriften §§ 10-5 og 25-5. Det skal blant annet fremgå hva som skal anskaffes, anslått 

verdi på kontrakten, begrunnelse for utvelgelse av leverandører til å delta i konkurransen, 

begrunnelse for avvisning og begrunnelse for valg av tilbud. Navnene på involverte leverandører 

skal også dokumenteres i protokollen.31  

                                                 
23 Anskaffelsesforskriften § 9-2 og § 9-3. 
24 Anskaffelsesforskriften §§ 9-4 - 9-6 og § 23-1, jf. §§ 24-1 – 24-9. Det samme følger av FOA §§ 11-10 – 11-12 og 

§§ 20-12 – 20-14 for anskaffelser foretatt før 1. januar 2017. 
25 Anskaffelsesforskriften § 8-11. 
26 Anskaffelsesforskriften § 18-1.  
27 FOA § 11-1. 
28 FOA § 13-2. 
29 FOA § 13-2 og § 22-2.  
30 FOA § 22-2 (3). 
31 Det samme følger av FOA § 3-1 (7) og § 3-2 for anskaffelser foretatt før 1. januar 2017. 
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På bakgrunn av foranstående utleder vi som revisjonskriterier for problemstillingen at Dyrøy 

kommune ved anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter skal:  

 

• Gjennomføre konkurranse 

• Kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

• Likebehandle leverandører 

• Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

• Utarbeide konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever 

• Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

• Benytte tildelingskriterier i henhold til regelverket 

• Meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

• Sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av 

anskaffelsen er skriftlig 

 

Ikke alle utledete revisjonskriterier har relevans for samtlige undersøkte anskaffelser. Tidspunktet 

for anskaffelsen, den enkelte anskaffelsens art og verdi samt kommunens gjennomføring av 

anskaffelsen (beskrevet i «revisors funn») avgjør hvilke revisjonskriterier det er relevant å vurdere 

kommunens praksis opp mot. Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i 

kapitlene de brukes i.   
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon32. I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan vi har gått frem i undersøkelsen og 

hvordan vi vurderer dataenes gyldighet og pålitelighet.  

3.1 Utvalg av anskaffelser for undersøkelse 

For å besvare problemstillingen har vi undersøkt et utvalg av Dyrøy kommunes anskaffelser i årene 

2016 og 2017. Til grunn for utvelgelsen ligger en analyse av Dyrøy kommunes drifts- og 

investeringsregnskap for disse årene. På bakgrunn av signaler fra kontrollutvalget har vi valgt ut 

anskaffelser som er gjennomført innenfor teknisk sektor.  

 

Revisor har hatt dialog med kontrollutvalget om konkrete anskaffelser for undersøkelse, og 

kontrollutvalget valgte å ikke konkretisere hvilke anskaffelser som skulle inngå i undersøkelsen. Vi 

har dermed gjort et tilfeldig utvalg av anskaffelser ved teknisk sektor. Følgende 

prosjekter/anskaffelser er undersøkt gjennom denne forvaltningsrevisjonen: 

 

• Vegvedlikehold 2016 

• Vegvedlikehold 2017 

• Avfallsanlegg/miljøstasjon  

• Utbygging av SD-anlegg  

• Ombygging av omsorgssenter 

• Renseanlegg basseng 

• Bygging av høydebasseng 

 

Vi hadde opprinnelig også inkludert i utvalget anskaffelsene kalt Vannanlegg og Bygge- og 

anleggsarbeider Espenesbogen Industrikai. Førstnevnte anskaffelse ble gjennomført i 2015 og faller 

således utenfor perioden vi er bedt om å undersøke. Den andre anskaffelsen ble ikke gjennomført 

av kommunen selv.33 

 

Når det gjelder anskaffelsen Ombygging av omsorgssenter, etterspurte revisor i e-post av 15.5.2018 

til vår kontaktperson i kommunen dokumentasjon som belyser anskaffelsesprosessen. Vi fikk i e-

post av 4.7.2018 opplyst at denne anskaffelsen var gjennomført av tidligere rådmann og at denne 

forespørselen derfor måtte rettes til vedkommende. Revisor har gitt tilbakemelding om at vi 

forholder oss til den som vi har fått oppnevnt som kontaktperson i kommunen, og at da det er Dyrøy 

kommune som er revidert enhet, kan revisor ikke henvende seg til tidligere ansatte for innhenting 

av dokumentasjon som Dyrøy kommune er pliktig å oppbevare. På oppfordring fra kontaktperson 

har vi henvendt oss til servicekontoret i kommunen med forespørsel om dokumentasjon, men vi har 

per desember 2018 ikke mottatt slik dokumentasjon.  

 

Revisor orienterte kontrollutvalget i Dyrøy om utvalget av anskaffelser for undersøkelse i notat av 

10.8.2018 og i e-post av 1.10.2018.  

 

                                                 
32 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
33 Anskaffelsen var gjennomført av Byggtakst Nord AS på vegne av kommunens forsikringsselskap KLP forsikring. 

Dette fordi tiltaket var reparasjon av en industrikai etter sammenstøt med skip, og tiltaket ble således behandlet som 

en forsikringssak av KLP 
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3.2 Datamateriale 

En anskaffelsesprosess starter med en behovsvurdering og avsluttes med signering av kontrakt med 

valgt leverandør. Anskaffelsesprosesser skal, som vi redegjorde for i kapittel 2, være dokumenterte 

og etterprøvbare. Det innebærer at for alle faser i anskaffelsesprosessen skal oppdragsgiveren kunne 

legge frem dokumentasjon som gir en tredjeperson, i dette tilfellet revisor, forståelse av prosessen. 

Det er derfor i hovedsak skriftlig dokumentasjon som Dyrøy kommune har utarbeidet gjennom 

anskaffelsesprosessen, som er relevante data for revisjonens undersøkelse.  

 

Datamaterialet som vi legger til grunn i undersøkelsen, er innsamlet hovedsakelig ved bruk av 

dokumentanalyse. For alle de utvalgte anskaffelsene har vi bedt Dyrøy kommune sende oss 

dokumentasjon som belyser hele anskaffelsesprosessen; fra tilbudsinnhenting/kunngjøring til 

kontraktsinngåelse. Ytterligere spørsmål som vi har hatt tilknyttet de forskjellige anskaffelsene 

utover det som fremgår av dokumentasjonen, er rettet til kommunen per e-post.  

 

Våre vurderinger opp mot de enkelte utledete revisjonskriteriene avhenger av den samlede 

dokumentasjon kommunen har lagt frem for den enkelte anskaffelse.  

 

3.3 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige.  

 

Vi har supplert forannevnte skriftlige datamateriale med informasjon fra teknisk sjef i kommunen 

som er godt kjent med anskaffelser som er gjort innenfor teknisk sektor. Vi anser derfor 

datamaterialet som vi legger til grunn for vurderinger av de undersøkte innkjøpene som relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for revisors vurderinger og konklusjon. Vi presiserer at våre vurderinger og 

konklusjoner ikke har representasjonskraft utover de anskaffelsene som faktisk er undersøkt og 

vurdert.  

 

Når det gjelder pålitelighetskravet, har revisjonen vurdert eventuelle feilkilder i det totale 

innsamlede materialet. De ulike typer data er sammenlignet med hverandre for å avdekke eventuelle 

motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg vil vi fremlegge datamaterialet for 

kommunen til verifisering. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenligninger og 

kommende verifisering, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som 

presenteres i rapporten.  

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssikringssystem.  
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4 ETTERLEVELSE AV REGELVERK 
Har Dyrøy kommune overholdt bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser for 

anskaffelser foretatt i 2016 og 2017? 

 

 
 

4.1 Anskaffelser fra Svendsen Maskin AS, Vidar Karlsen og Nordhaug Maskin AS 
Kontrollutvalget i Dyrøy ønsket at revisor skulle inkludere anskaffelser fra følgende tre firmaer i 

vårt undersøkelsesutvalg: 

 

• Svendsen Maskin AS 

• Vidar Karlsen 

• Nordhaug Maskin AS 

 

Revisor har etterspurt fra kommunen en oversikt over kontrakter som er inngått med disse 

leverandørene i perioden 2016-2017. Vi fikk beskjed om at det i 2016 ble inngått én kontrakt med 

Nordhaug Maskin AS om bygging av høydebasseng til vannverket. Denne anskaffelsen er inkludert 

i revisors undersøkelsesutvalg. Revisor har gjort en gjennomgang av drifts- og investeringsregnskap 

for 2016 og 2017 for å finne ut om det er gjort relevante utbetalinger til disse leverandørene i 

perioden.  

 

Vi fant at det var gjort flere større utbetalinger til Svendsen Maskin AS på prosjektet som gjaldt 

riving/sanering/montering og levering av ny pumpestasjon. Denne anskaffelsen er tidligere 

innklaget og avgjort i KOFA34, og er således ikke relevant for revisor å gjøre nærmere undersøkelser 

av. 

 

Kommunens regnskap viste på prosjektet vegvedlikehold 2016 utbetalt omtrent kr 65 000 til 

Svendsen Maskin AS, fordelt på to fakturaer. Kontrakten for vegvedlikehold 2016 er en del av 

                                                 
34Det var snakk om en todelt konkurranse. KOFA kom til at Dyrøy kommune hadde brutt regelverket om offentlige 

anskaffelser ved å invitere valgte leverandør til å inngi et revidert tilbud etter tilbudsfristen i den ene konkurransen, og 

å inngi tilbud etter tilbudsfristen i den andre konkurransen 

Dyrøy kommune skal ved anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter: 

 

• Gjennomføre konkurranse 

• Kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

• Likebehandle leverandører 

• Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

• Utarbeide konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften 

krever 

• Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

• Benytte tildelingskriterier i henhold til regelverket 

• Meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

• Sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av 

anskaffelsen er skriftlig 
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revisors undersøkelsesutvalg i denne rapporten og ble tildelt selskapet Veidekke. Revisor har rettet 

spørsmål til kommunen om hva disse utbetalingene gjelder og hvorfor det er gjort utbetalinger til 

Svendsen Maskin AS under et prosjektnummer der kontrakten var gitt til Veidekke. Om bilag 

nummer 2518 fikk vi følgende tilbakemelding fra kommunen: «Grunnen til at det er gjort 

utbetalinger til Svendsen Maskin AS er at leverandøren er gitt i oppdrag å bygge opp snuplass på 

Heimveien (Øvre Espenes) mot adkomstvei/avkjørsel til bolig på grunn av høydeforskjell som 

oppsto som følge av asfaltering av veien. Oppgrusingen inngikk ikke i beskrivelsen for den utlyste 

konkurransen/kontrakten for asfaltering av veien til øvre Espenes. Behovet oppsto likevel på grunn 

av, og som en følge av dette tiltaket, og skal derfor inngå/belastes investeringsprosjektet 

veivedlikehold. Veidekke hadde Svendsen Maskin AS (SM) som maskinentreprenør 

(underleverandør i sin kontrakt) og SM utført alt forarbeidet før asfalteringen. Etter asfalteringen 

var utført flyttet Veidekke umiddelbart til andre oppdrag for andre oppdragsgivere. Om veidekke 

skulle utført oppdraget med oppfylling ved snuplass ville dette blitt et tilleggsarbeid til kontrakten 

der de ville ha bedt SM utføre oppdraget med sitt påslag. Praktisk/økonomisk var det derfor riktig, 

og i tråd med Veidekkes oppfatning, at kommunen lot arbeidet utføres av SM. Kostnadene ble 

vurdert til godt under 100 000,- og konkurranseutsetting var dermed ikke formålstjenlig.  

 

Om bilag nummer 3364 fikk vi følgende tilbakemelding fra kommunen: «Grunnen til at det er gjort 

utbetalinger til Svendsen Maskin AS er at leverandøren er gitt i oppdrag å foreta kantfylling mellom 

asfaltkant og veiskulder for å forhindre uttrauing /brudd i dekket og redusere fare for utkjørsel. 

Kantfylling inngikk ikke i beskrivelsen i den utlyste konkurransen/kontrakten for asfaltering, men 

behovet ble en følge av dette tiltaket og skal derfor belastes investeringsprosjektet. Veidekke hadde 

Svendsen Maskin AS (SM) som maskinentreprenør (underleverandør i sin kontrakt) og SM utførte 

alt forarbeidet før asfalteringen. Etter asfalteringer var utført flyttet Veidekke umiddelbart til andre 

oppdrag for andre oppdragsgivere. Om veidekke skulle utført oppdraget med oppfylling ved 

snuplass ville dette blitt et tilleggsarbeid til kontrakten der de ville ha bedt SM utføre oppdraget 

med sitt påslag. Praktisk/økonomisk var det derfor riktig, og i tråd med Veidekkes oppfatning, at 

kommunen lot arbeidet utføre av SM. Kostnadene ble vurdert til godt under 100 000,- og 

konkurranseutsetting var derfor ikke formålstjenlig.» 

 

Dyrøy kommune har ikke i investeringsregnskapet for 2016 og 2017 ført utbetalinger til 

enkeltpersonforetaket Vidar Karlsen. I driftsregnskapet er det ført utbetalinger på prosjekt 

kommunale veger/brøyting og sandstrøing. Utbetalingene gjelder tjenestekontrakten 

Vintervedlikehold 2014 – 2019. Denne anskaffelsen inngår i den forrige forvaltningsrevisjonen om 

offentlige anskaffelser i Dyrøy kommune der vi konkluderte med at kommunen i hovedsak hadde 

overholdt relevante bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Revisor har fått 

oversendt en oversikt fra kommunen som viser utbetalinger til Vidar Karlsen i perioden 2016-2017 

og som er belastet driftsbudsjettet for bestillinger og oppdrag innen drift og vedlikehold. Oversikten 

gjengis i det følgende.  
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Utklipp 1: Utbetalinger til Vidar Karlsen i 2016 

 
Kilde: Dyrøy kommune 
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Utklipp 2: Utbetalinger til Vidar Karlsen i 2017 

 
Kilde: Dyrøy kommune 

 

Hva gjelder Nordhaug Maskin AS fant revisor at de større utbetalingene som var gjort til denne 

leverandøren i 2016 og 2017, var knyttet til utbygging og tilleggsarbeid på vannverket. Kontrakt om 

bygging av høydebasseng i tilknytning til Dyrøy Vannverk ble inngått i 2016 og inngår i vårt 

undersøkelsesutvalg i denne rapporten. Øvrige kontrakter ble inngått og undertegnet før perioden 

som vi undersøker i denne rapporten. Vi har ikke indikasjoner på at det i 2016 og 2017 er inngått 

flere kontrakter med Nordhaug Maskin AS som vil være relevant for vårt utvalg i denne rapporten.  

 

Utover de ovenstående forholdene har revisor ikke funnet at det er gjort utbetalinger til noen av 

disse tre leverandørene som kan knyttes til anskaffelser som det er relevant å undersøke i denne 

forvaltningsrevisjonen.  
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4.2 Veivedlikehold 2016 
Revisors funn 

Dyrøy kommune signerte 16.8.2016 kontrakt med firmaet Veidekke Industri AS om asfaltarbeider 

på kommunale veier og plasser i Dyrøy. I investeringsregnskapet for 2016 har revisor funnet at det 

er utbetalt kr 2 215 143 til leverandøren. I utlysningen i Doffin er det beskrevet at kontrakten gjelder 

asfaltering og alle forarbeider til dette.  

 

Det finnes ikke dokumentasjon som viser hvordan verdien på kontrakten ble anslått. Revisor har 

fått informasjon om at dette ble anslått på bakgrunn av saksbehandlers erfaringsgrunnlag. I 

anskaffelsesprotokollen har kommunen angitt anskaffelsens verdi til over 1,1 millioner. 

Anskaffelsen er kunngjort i Doffin, men ikke i TED-databasen. Av utlysningen fremgår det at 

konkurransen skulle gjennomføres ved en åpen anbudskonkurranse.  

 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen som gir informasjon om alle objekter som 

eventuelle tilbydere skulle inngi pris på, og hvilken type arbeider som skulle gjennomføres på de 

enkelte objektene. Det fremgår ikke av kunngjøring eller av konkurransegrunnlaget om det skulle 

stilles kvalifikasjonskrav til tilbyderne. I kunngjøringen fremgår det at pris er eneste 

tildelingskriterium. Konkurransegrunnlaget inneholder ikke en henvisning til kunngjøringen. 

 

Ifølge anskaffelsesprotokollen kom det inn tilbud fra to leverandører;  

 

• Kolo Veidekke AS    kr 2 025 416 

• Nord Vei & Anlegg AS   kr 1 929 400 

 

I protokollen fremgår også følgende formulering: «Veidekke er valgt som følge av laveste pris på 

utvalgte veier/plasser». Revisor har fått informasjon om at Veidekke Industri AS og Kolo Veidekke 

Industri AS er samme firma og at firmaet i dagligtale gjerne bare kalles for «Veidekke». Dette 

oppgis å være grunnen til at forskjellig firmanavn er oppført i anskaffelsesprotokoll og i kontrakt. 

Den valgte leverandøren var, ifølge anskaffelsesprotokollen, den leverandøren som leverte det 

høyeste pristilbudet. Det fremgår imidlertid av kommunens kunngjøring at på grunn av 

budsjettbegrensninger ville det foretas en prioritering av hvilke veier/plasser som skulle asfalteres, 

avhengig av prisnivå på innkomne tilbud. Når kommunen da i protokollen viser til at valgte 

leverandør hadde laveste pris på «utvalgte veier og plasser», så oppfatter revisor det slik at valgte 

leverandør, på tross av høyere totalpris, hadde lavere pris på de veier/plasser som kommunen valgte 

å asfaltere. Revisor har også fått oversendt tilbudene med prisskjema fra de to leverandørene. 

Prisskjemaene viste at leverandøren Nord Vei & Anlegg AS, som er oppført med lavest totalpris i 

anskaffelsesprotokollen, ikke innga pristilbud på vei/plass nr. 10 «Finnlandsholmen». Veidekke AS 

var den eneste leverandøren som leverte pristilbud på vei nr. 10. Leverandørene ble i 

anbudsgrunnlaget bedt om å inngi pris på alle veier/plasser. Fordi leverandøren Nord Vei & Anlegg 

AS ikke innga pristilbud på alle veier/plasser, må dette tilbudet anses for å være ufullstendig. 

Revisor bemerker at det i forskriften stilles krav til at tilbud i enkelte tilfeller skal avvises dersom 

forhold ved tilbudet tilsier det. Når en sammenstiller tilbudt totalpris på de veiene/plassene som 

begge leverandørene leverte tilbud på (1-9) så har valgte leverandør Veidekke AS lavest totalpris 

på disse veiene.  

 

Dokumentasjon som revisor har fått tilsendt, i form av fakturaer på utført arbeid, viser at kommunen 

valgte å utføre arbeid på alle 10 veier/plasser, selv om kommunen i utlysningen forbeholdt seg retten 

til å foreta et utvalg. Revisor har fått informasjon fra kommunen om at de ble foretatt enkelte mindre 

justeringer under utførelse av oppdraget når det gjaldt posten grøfting/fjerning av 
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torvkant/veiskulder der dette viste seg å ikke være nødvendig å gjennomføre. Revisor har i e-post 

til kommunen spurt hvordan de har hensyntatt kravet til forutberegnelighet for tilbyderne dersom 

de valgte å gjøre mindre arbeid på veiene/plassene enn det leverandørene fikk beskjed om å inngi 

pris på. Vi fikk tilbakemelding fra kommunen om av dette var mindre justeringer som nærmest alltid 

skjer under utførelsen av bygge- og anleggsarbeid, og at bygg- og anleggskontrakter med tilhørende 

dokumenter har standardformuleringer for endringer, endringsmeldinger og avviksmeldinger som 

benyttes. Dokumentasjonen som revisor har fått oversendt viser at det i dette tilfellet er benyttet en 

kontraktsmal fra Standard Norge.  

 

Anskaffelsesprotokollen inneholder protokollførers signatur, og dato for utarbeidelsen. Den 

inneholder ikke protokollførers navn. Den inneholder virksomhetens navn og adresse, beskrivelse 

av hva som skal anskaffes, og at anslått verdi på kontrakten var over kr 1,1 millioner. Protokollen 

inneholder navn på leverandørene som har levert tilbud samt informasjon om at leverandøren 

Veidekke var valgt som følge av lavest pris på utvalgte veier/plasser.  

 

Det finnes ikke dokumentasjon som viser hvordan de ulike tilbyderne ble meddelt beslutning om 

kontraktstildeling. Revisor har fått informasjon fra kommunen om at dette ble gjort per telefon.   

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsen er gjennomført i 2016 og skal derfor vurderes etter tidligere lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser. For vare- og tjenestekontrakter der den anslåtte verdien overstiger 1,75 

millioner, gjaldt på tidspunktet for anskaffelsen forskriftens del I og III, og denne anskaffelsen må 

dermed vurderes etter disse delene av regelverket. Slik anskaffelse skulle på tidspunktet kunngjøres 

både nasjonalt (Doffin) og i hele EØS-området (TED). Som en følge av at anskaffelsen ikke er 

kunngjort i TED-databasen, vurderer vi at revisjonskriteriet om å kunngjøre konkurranse i henhold 

til regelverket ikke er oppfylt. På bakgrunn av at anskaffelsen ikke er kunngjort i TED er revisors 

vurdering også at Dyrøy kommune ikke fullt ut har oppfylt kravet til å gjennomføre konkurranse. 

Anskaffelsen er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. Revisors vurdering er derfor at 

Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket.  

 

Kommunen har oppfylt kriteriet om å utarbeide konkurransegrunnlag. Sammen med kunngjøringen 

inneholder dette de opplysningene som det er krav om etter forskriften. Fordi 

konkurransegrunnlaget ikke inneholder en henvisning til kunngjøringen, er revisors vurdering at 

Dyrøy kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har oppfylt kravet å utarbeide konkurransegrunnlag 

som inneholder opplysninger som forskriften krever. Etter FOA § 17-4 kan oppdragsgiver stille 

minimumskrav til leverandørene. Informasjon om kvalifikasjonskrav fremgår ikke av 

kunngjøringen eller anbudsgrunnlaget. Revisor legger til grunn at Dyrøy kommune har valgt å ikke 

stille kvalifikasjonskrav, og det er da ikke relevant å vurdere kommunens oppfyllelse av kriteriet 

om bruk av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket.  

 

Kontraktstildelingen er basert utelukkende på hvilket tilbud som hadde den laveste prisen, slik som 

forutsatt i konkurransegrunnlaget. Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt 

kriteriet om å benytte tildelingskriterier i henhold til regelverket. Fordi kommunen ikke stilt 

kvalifikasjonskrav til tilbyderne, og benyttet tildelingskriterier i henhold til regelverket, er revisors 

vurdering at Dyrøy kommune også har oppfylt kriteriet om å likebehandle leverandørene. Revisor 

har fått informasjon om at tilbyderne ble meddelt beslutning om kontraktstildeling per telefon. Da 

meddelelsen ikke er skriftliggjort, er revisors vurdering at Dyrøy kommune ikke har oppfylt kriteriet 

om å meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket. 
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Det er ført protokoll for anskaffelsen, som i all hovedsak har innhold som er påkrevd etter 

forskriften. Protokollen inneholder protokollførers signatur, men ikke protokollførers navn. Begge 

disse forholdene skal etter forskrift om offentlige anskaffelser fremgå av protokollen. Etter revisors 

vurdering er signaturen i protokollen ikke egnet til å tydeliggjøre ovenfor en utenforstående 

tredjepart hvem som er protokollfører, eller om det er protokollfører eller noen andre som har 

signert. Protokollen skal videre beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom 

hele anskaffelsesprosessen. Protokollen viser til at Veidekke AS ble valgt som leverandør på 

bakgrunn av lavest pris på utvalgte veier/plasser. Dette til tross for at de var oppført med høyest 

totalpris i protokollen. I protokollen vises det ikke til bakgrunnen for denne vurderingen, nemlig at 

tilbyderen med lavest totalpris ikke hadde levert inn pristilbud på alle de etterspurte veier/plasser, 

og at valgte leverandør dermed hadde den laveste totalprisen på disse veiene. Det vises heller ikke 

til hvilke veier/plasser kommunen faktisk valgte å gjøre tiltak på. Etter revisors vurderinger er dette 

vesentlige forhold som er nødvendig for å belyse anskaffelsesprosessen ovenfor en utenforstående 

tredjepart. På bakgrunn av ovenstående forhold er revisors vurdering at Dyrøy kommune i noen 

grad har oppfylt kriteriet om å føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. 

 

Revisor har ellers fått oversendt den dokumentasjonen som vi har etterspurt tilknyttet anskaffelsen. 

Det finnes ikke dokumentasjon på at tilbyderne ble meddelt beslutning om kontraktstildeling. På 

bakgrunn av disse forholdene er revisor at Dyrøy kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har oppfylt 

kriteriet om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av 

anskaffelsen er skriftlig. 

 

4.3 Veivedlikehold 2017 
Revisors funn 

Dyrøy kommune signerte 25.7.2017 kontrakt med Nord Vei & Anlegg om asfaltering av 

kommunale veier. Av kommunens investeringsregnskap for 2017 fremgår det at kommunen har 

utbetalt kr 2 028 161 til leverandøren. Ifølge utlysningen i Doffin gjelder kontrakten forarbeid og 

asfaltering av et gitt antall kommunale veier. Anslått verdi på kontrakten fra kommunens side var 

over kr 1,3 millioner. Det finnes ikke dokumentasjon som viser hvordan kommunen har beregnet 

anskaffelsens verdi. Revisor har fått informasjon om at verdien på anskaffelsen anslås på bakgrunn 

av saksbehandlers erfaringsgrunnlag.  

 

Konkurransen er kunngjort i Doffin, men den er ikke kunngjort i TED-databasen. Av kunngjøringen 

fremgår det at konkurransen skulle gjennomføres ved en åpen tilbudskonkurranse. Ifølge 

anskaffelsesprotokollen kom det inn tilbud fra tre ulike tilbydere;  

 

• Nord Vei & Anlegg AS    kr 6 682 958 

• Veidekke Industri AS     kr 7 743 468 

• Ottar Bergesen & Sønner AS    kr 7 975 452 

 

I protokollen fremgår også følgende formulering: «tilbyder nr. 1 er valgt som følge av laveste pris».  

 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag som er vedlagt kunngjøringen i Doffin. 

Konkurransegrunnlaget inneholder informasjon om hva som skal anskaffes, om hvordan og når 

tilbud skal leveres, og hva som skal vedlegges. Av kunngjøringen fremgår det at kontraktens 

varighet er fra 14.8.2017 til 30.9.2017, og det gjøres dermed klart at kommunen ikke har intensjon 

om å inngå en rammeavtale. Det er også utarbeidet et anbudsgrunnlag/prisskjema som gir 
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informasjon om alle objekter som det skulle gis pris på. I kunngjøringen fremgår det at pris er eneste 

tildelingskriterium. 

 

Av konkurransegrunnlaget fremgår at følgende krav til leverandørene måtte være oppfylt for å bli 

med i konkurransen om kontrakten: 

 

• skal ha asfaltering og vedlikehold av veier som profesjon/forretningsmål 

• skal ha sentral godkjenning  

• skal kunne vise til/dokumentere å ha utført/utfører bransjerelaterte oppdrag 

• skal tilfredsstille krav fra Statens Vegvesen for utførelse av arbeid på/ved vei, der utførende 

personell har gjennomført opplæring om Arbeidsvarsling – Håndbok N301 – Arbeid på vei. 

Personellet skal ha kunnskap om egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei og de 

hensyn som skal tas og de prosedyrer som skal følges for arbeid igangsettes og under 

arbeidets gang 

• skal ha et HMS- og kvalitetssikringssystem 

• maskiner/biler og utstyr som benyttes i oppdraget skal være egnet til formålet og tilfredsstille 

krav til sertifisering/godkjenning 

 

Alle tilbyderne ble meddelt beslutning om kontraktstildeling ved e-post 18.7.2017. Meddelelsen 

inneholdt begrunnelsen for valg av leverandør, samt frist for klage. 

 

Det er ført protokoll for anskaffelsen. Denne inneholder protokollførers signatur samt dato. Den 

inneholder virksomhetens navn og adresse, beskrivelse av hva som skal anskaffes, og anslått verdi 

på kontrakten. Protokollen inneholder navn på de tre firmaene som leverte tilbud, og informasjon 

om hvem som ble valgt som leverandør.  

 

Revisors vurdering 

For vare- og tjenestekontrakter med verdi over 2 millioner kroner ekskl. mva. gjaldt på tidspunktet 

for anskaffelsen forskriftens del I og III, og anskaffelsen skal således vurderes etter disse delene av 

regelverket. Anskaffelser etter dette regelverket skal kunngjøres nasjonalt (Doffin) og i hele EØS-

området (TED). Som en følge av at anskaffelsen ikke er kunngjort i TED-databasen, vurderer vi at 

revisjonskriteriet om å kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket ikke er oppfylt. På bakgrunn 

av at anskaffelsen ikke er kunngjort i TED er revisors vurdering også at Dyrøy kommune ikke fullt 

ut har oppfylt kravet til å gjennomføre konkurranse. Anskaffelsen er gjennomført som en åpen 

anbudskonkurranse. Revisors vurdering er at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte 

tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket.  

 

Konkurransegrunnlaget og kunngjøringen inneholder til sammen de opplysningene som det er krav 

om etter forskriften. Revisors vurdering er derfor at kommunen har oppfylt kriteriet om å utarbeide 

konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever. Videre har kommunen 

oppstilt kvalifikasjonskrav til eventuelle tilbydere. Kravene gjelder registreringer, autorisasjoner 

samt tekniske og faglige kvalifikasjoner. Dyrøy kommune har dokumentert at valgte leverandør 

innleverte dokumentasjon som viser at de tilfredsstilte oppstilte kvalifikasjonskrav. Revisors 

vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å bruke kvalifikasjonskrav i 

henhold til regelverket.  

 

Kontraktstildelingen er basert utelukkende på hvilket tilbud som hadde den laveste prisen. Revisors 

vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte tildelingskriterier i 

henhold til regelverket. Tilbyderne er meddelt beslutning om kontraktstildeling per e-post, og 

156



KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser II 

 

Side: 25 

 

 

meddelelsen oppfyller forskriftens krav til innhold. Revisors vurdering er dermed at Dyrøy 

kommune har oppfylt kriteriet om å meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til 

regelverket.  

 

Det er ført en anskaffelsesprotokoll, og denne har det innhold som er påkrevd i forskriften. Revisor 

har ellers fått oversendt den informasjonen som vi har ansett som nødvendig for å belyse 

anskaffelsesprosessen. Vår vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriene om å føre 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket, og å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføring av anskaffelsen er skriftlig.  

 

4.4 Avfallsanlegg/miljøstasjon 
Revisors funn 

Dyrøy kommune inngikk 14.6.2017 kontrakt med JM Jenssen Maskin AS om bygging av 

miljøstasjon/avfallsmottak på Finnlandmoan Industriområde i kommunen. Av kommunens 

investeringsregnskap for 2017 fremgår det at det er utbetalt kr 2 749 284 til foretaket i 2017. Fra 

kommunens side er det fastslått at forskriftens del I og II gjelder for anskaffelsen.  

 

Anskaffelsen ble gjennomført av Plan-Evo AS på vegne av Dyrøy kommune. Konkurransen er 

kunngjort i Doffin. Her fremgår at laveste pris er eneste tildelingskriterium og at konkurransen 

skulle gjennomføres som en åpen tilbudskonkurranse. Det ble utarbeidet et konkurransegrunnlag 

for anskaffelsen. Konkurransegrunnlaget inneholder informasjon om hva som skal anskaffes, 

kontraktsvilkår, informasjon om konkurransegjennomføring samt krav til tilbudets utforming og 

innhold.  

 

I konkurransegrunnlaget ble følgende kvalifikasjonskrav stilt til tilbyderne:  

• Tilbyder skal være lovlig registrert, og ha tilstrekkelig kapasitet innenfor sitt fagområde 

• Tilbyder skal dokumentere at de har et internkontrollsystem som ivaretar sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø  

• Tilbyder skal ha betalt sine skatter og avgifter  

• Tilbyder skal ha en tilfredsstillende økonomi. I tillegg skal foretaket ha ansvarsforsikring. 

• Tilbyder skal ha sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 1, eller eventuelt kunne 

dokumentere kvalifikasjoner tilstrekkelig til å kunne erklære ansvarsrett i tiltaksklasse 1 for 

utførende 

 

Under hvert krav i konkurransegrunnlaget fremgår det også hvilken dokumentasjon som skal 

oversendes for å godtgjøre at tilbyderne tilfredsstiller de nevnte konkurransekravene.  

 

Det kom inn tilbud fra åtte firmaer;  

• JM Jenssen Maskin AS    kr 2 768 715 

• Nordhaug Maskin AS    kr 3 247 112 

• Svendsen Maskin AS    kr 3 313 873 

• Hamco Entreprenør AS   kr 3 387 017 

• Sjøvegan Maskin & Transport AS  kr 3 684 856 

• Onos AS     kr 3 726 184 

• L. Johnsen AS     kr 4 748 921 

• EN Entreprenør AS     kr 5 476 617 
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Av anskaffelsesprotokollen fremgår det at JM Hanssen Maskin AS ble valgt som leverandør som 

følge av at de leverte det laveste pristilbudet. Revisor har fått oversendt dokumentasjon som viser 

at valgte leverandør oppfylte de oppstilte kvalifikasjonskravene. 

 

Det er utarbeidet to protokoller for anskaffelsen; en anskaffelsesprotokoll og en anbudsprotokoll. 

Anskaffelsesprotokollen inneholder protokollførers signatur samt dato. Den inneholder 

virksomhetens navn og adresse, beskrivelse av hva som skal anskaffes, og at anslått verdi på 

kontrakten var over kr 1,3 millioner. Protokollen inneholder navn på de åtte leverandørene som 

leverte tilbud og informasjon om hvilken leverandør som ble valgt. Av anbudsprotokollen fremgår 

alle tilbudene som kommunen mottok i konkurransen og informasjon om hvordan disse har blitt 

vurdert ut fra tildelingskriteriet. Også her fremgår informasjon om hvem som ble valgt som 

leverandør. 

 

Revisor har fått oversendt e-post datert 12.5.2017 som er sendt ut til alle tilbyderne i konkurransen. 

I denne informeres om at JM Jenssen Maskin AS var innstilt som valgt leverandør for kontrakten. 

Vedlegg til e-posten viser hvordan de innkomne tilbudene er rangert og vurdert opp mot hverandre.  

 

Revisors vurdering 

For bygge- og anleggskontrakter der anslått verdi overstiger 1,3 millioner men ikke er over 51 

millioner kroner gjelder forskriftens del I og II, og denne anskaffelsen må vurderes etter dette 

regelverket. Slike anskaffelser skulle på tidspunktet kunngjøres nasjonalt (Doffin). Revisor har 

funnet at konkurransen er kunngjort i Doffin, og vurderer dermed at Dyrøy kommune har oppfylt 

kriteriet om å kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket. Anskaffelsen er gjennomført ved en 

åpen anbudskonkurranse. Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om 

å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket. På bakgrunn av at konkurransen er 

kunngjort på riktig måte, og at alle innkomne tilbud er vurdert etter de samme kriteriene, er revisors 

vurdering at Dyrøy kommune også har oppfylt kravene til konkurranse og likebehandling av 

leverandører. 

 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag med det innehold som er påkrevd etter forskriftens 

bestemmelser. Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å utarbeide 

konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever. Det er oppstilt 

kvalifikasjonskrav til leverandørene. Kvalifikasjonskravene er knyttet til økonomisk og finansiell 

kapasitet samt tekniske og faglige kvalifikasjoner. Dyrøy kommune har også dokumentert overfor 

revisor at valgte leverandør oppfylte de oppstilte kvalifikasjonskrav. Revisors vurdering er dermed 

at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket.  

 

Ifølge konkurransegrunnlaget var pris eneste tildelingskriterium. Dokumentasjon som revisor har 

fått oversendt, viser at kontrakt ble tildelt leverandøren som innga lavest pristilbud, og revisors 

vurdering er derfor at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte tildelingskriterier i henhold 

til regelverket. Revisor har også fått oversendt dokumentasjon som viser at alle tilbyderne ble 

meddelt beslutning om kontraktstildeling før kontrakten ble inngått og at meddelelsen viste til de 

forhold som er påkrevd etter forskriften. Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har 

oppfylt kriteriet om å meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket.  

 

Det er ført anskaffelsesprotokoll, og denne inneholder de opplysninger som er påkrevd etter 

forskriften. Utover dette har revisor mottatt den dokumentasjonen som vi har vurdert som nødvendig 

for å belyse anskaffelsesprosessen. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Dyrøy kommune 

har oppfylt kriteriene om å føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket og å sikre at 

vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av anskaffelsen er skriftlig. 
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4.5 Utbygging av SD-anlegg 
Revisors funn 

Dyrøy kommune inngikk 17.7.2017 kontrakt med Controlpartner AS om etablering av 

driftskontrollsystem for VA-anleggene som eies av Dyrøy kommune. Kommunens driftsregnskap 

for 2017 viser at det ble utbetalt kr 187 900 til Controlpartner AS det året. Kommunen la selv til 

grunn at anskaffelsens verdi var over 1,3 millioner, men under EØS-terskelverdi, og at det derfor 

var forskriftens del I og II som kom til anvendelse. Konkurransen ble kunngjort i Doffin. Det kom 

inn seks tilbud i konkurransen;  

 

• Controlpartner    kr 626 333 

• Demas AS     kr 701 500 

• VisionTech      kr 805 000 

• JM Hansen Installasjon AS   kr 1 698 433 

• Roxel Solutions    kr 2 262 832 

• Kruger Kaldnes    kr 1 249 902 

 

Ifølge kunngjøringen i Doffin skulle konkurransen gjennomføres som en åpen tilbudskonkurranse. 

Det fremgår også av tilbudsforespørselen at valgte anskaffelsesprosedyre var åpen 

tilbudskonkurranse i henhold til forskrift om offentlige anskaffelse § 8-3 (del II) og at «det 

planlegges å foreta forhandlinger med inntil 2 tilbydere som etter poengberegning/evaluering vil 

være de mest fordelaktige for Dyrøy kommune.» Det fremgår også av melding til alle tilbyderne at 

rangeringen etter mottak av tilbud ikke hadde gitt tilstrekkelig klarhet i valg av leverandør og at 

Dyrøy kommune hadde benyttet seg av muligheten til å gjennomføre forhandling i henhold til 

opplysninger i tilbudsforespørselen. Etter forhandlinger ble det klart at tilbyder nr. 1 – 

Controlpartner – var valgt som leverandør av det aktuelle oppdraget. 

 

Det er utarbeidet en tilbudsforespørsel som utgjør konkurransegrunnlag for anskaffelsen. Dette 

inneholder blant annet informasjon om hva som skal anskaffes, krav til utforming og innhold samt 

levering av tilbud, kontraktsvilkår og gjennomføring. Det fremgår også at prinsippet om mest mulig 

gunstig tilbud vil gjelde ved kontraktstildeling og at tilbudene blir vektet på følgende måte:  

 

• Pris    60 %  

• Kompetanse/erfaring  30% 

• Tid    10% 

 

Kapittel 4 i tilbudsforespørselen er kalt «Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav». Revisor kan 

imidlertid ikke se at det her er stilt kvalifikasjonskrav til eventuelle leverandører. Kapittelet 

inneholder konkrete krav til tilbudet, opplysninger om befaring, og det angir hvilke 

tildelingskriterier som vil vektlegges. I kapittel 2.2 i tilbudsgrunnlaget gis imidlertid en opplisting 

av dokumentasjon som skulle vedlegges tilbudet, og som skulle dokumentere tilbydernes 

oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Slik dokumentasjon var: 

 

• Firmaattest  

• Skatteattest for merverdiavgift  

• Skatteattest for skatt 

• HMS-erklæring 

• Forsikringsattest 

• Årsregnskap 

• Referanseprosjekter 
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• Internkontrollsystem 

• Sentral godkjenning 

• Organisasjonsplan 

• CV for nøkkelpersonell 

• Teknisk dokumentasjon for alt tilbudt utstyr og tilbudt løsning 

• Sikkerhetsstillelse 

 

Revisor har fått oversendt dokument som viser at leverandørene ble vurdert opp mot oppstilte 

kvalifikasjonskrav. Valgte leverandør, Controlpartner, ble vurdert å ha innlevert dokumentasjon 

som viste at de oppfylte alle kvalifikasjonskravet bortsett fra kravet om å ha sentral godkjenning. 

Revisor har spurt kommunen om hvordan de som oppdragsgiver forholdt seg til at valgte leverandør 

ikke hadde dokumentasjon for sentral godkjenning. Vi har fått tilbakemelding fra kommunen om at 

kravet om sentral godkjenning var en feil i tilbudsforespørselen; anskaffelsen av sentralt 

driftskontrollanlegg er en elektrisk installasjonsoppgave, og denne skal ikke ha sentral godkjenning 

etter plan- og bygningsloven. Installasjonsfirmaet skal imidlertid ha en autorisasjon. 

Dokumentasjon for at valgte leverandør hadde slik autorisasjon (EKOMNETTAUTORISASJON 

ENA9539) er oversendt revisor.  

 

Revisor har fått oversendt en tilbudsåpningsprotokoll som viser innkomne tilbud. Kommunen har 

også oversendt en tilbudsevaluering som viser hvordan de innkomne tilbudene er vurdert opp mot 

hverandre og mot de ovenfor nevnte tildelingskriteriene. Evalueringen viser også hvorvidt de 

potensielle leverandørene hadde levert inn etterspurt dokumentasjon for å bekrefte oppfyllelse av 

kvalifikasjonskrav. Videre fremgår det at kommunen, på bakgrunn av evalueringen, ble anbefalt å 

forhandle med de to tilbyderne som hadde oppnådd høyest poengsum. 

 

Anskaffelsesprotokollen inneholder protokollførers signatur og dato. Den inneholder virksomhetens 

navn og adresse, beskrivelse av hva som skulle anskaffes, og anslått verdi på kontrakten. Videre 

fremgår det hvilke leverandører som leverte tilbud og hvilken leverandør som ble valgt. Det fremgår 

ikke av anskaffelsesprotokollen at oppdragsgiver valgte å gå i forhandlinger med to av de seks 

tilbyderne. 

 

Revisor har fått oversendt et notat datert 2.7.2017 som ble sendt ut til alle tilbyderne i konkurransen. 

Av dette fremgikk det at Dyrøy kommune hadde innstilt på at Controlpartner skulle velges som 

leverandør av det aktuelle oppdraget, på hvilket grunnlag leverandøren var valgt, og frist for klage. 

Av notatet fremgår det også at rangeringen etter mottak av tilbud ikke ga tilstrekkelig klarhet i valg 

av leverandør, og at Dyrøy kommune hadde benyttet seg av muligheten til å gjennomføre 

forhandlinger i henhold til opplysninger i pkt. 4.1 i tilbudsforespørselen. 

 

Revisors vurdering 

Når det gjelder anskaffelsens verdi, har kommunen selv lagt til grunn at denne er over nasjonal verdi 

men under EØS-terskelverdi, og at det dermed er forskriftens del I og II som kommer til anvendelse. 

På bakgrunn av kommunens egen vurdering av verdien samt pristilbudene som kom inn i 

konkurransen, legger revisor til grunn at anskaffelsen hadde en slik verdi at den skal vurderes etter 

forskriftens del I og II. Slik anskaffelse skulle på tidspunktet kunngjøres nasjonalt (Doffin). På 

bakgrunn av dokumentasjon som viser kunngjøring i Doffin er revisors vurdering at Dyrøy 

kommune har oppfylt kriteriet om å kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket. På bakgrunn 

av dette og det faktum at oppdragsgiver vurderte alle de innkomne tilbudene (med unntak av ett 

tilbud som ble levert for sent og dermed avvist) etter de samme kriterier, er revisors vurdering at 
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Dyrøy kommune også har oppfylt de grunnleggende kravene til konkurranse og likebehandling av 

leverandører. 

 

I kunngjøringen er det forutsatt at konkurransen skulle gjennomføres ved en åpen 

anbudskonkurranse, og tilsendt dokumentasjon viser at oppdragsgiver har benyttet slik 

anskaffelsesprosedyre. Etter anbudsåpning valgte oppdragsgiver å gå i forhandlinger med to av 

tilbyderne. Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 9-2 (3) kan oppdragsgiver etter tilbudsfristens 

utløp beslutte om han vil ha dialog med leverandørene, og etter forskriftens § 9-3 (1) kan dialogen 

omfatte forhandlinger. Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å 

benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket. 

 

Det foreliggende konkurransegrunnlaget (tilbudsforespørselen) inneholder de opplysningene som 

er påkrevd i forskriften, og revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om 

å utarbeide konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever. Videre er det 

oppstilt kvalifikasjonskrav til leverandørene. Kvalifikasjonskravene er tilknyttet leverandørenes 

økonomiske og finansielle kapasitet samt tekniske og faglige kvalifikasjoner. Dyrøy kommune har 

dokumentert overfor revisor at valgte leverandør oppfylte de oppstilte kvalifikasjonskravene. 

Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte 

kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket.  

 

Oppdragsgiver har benyttet pris, kompetanse/erfaring og tid som tildelingskriterier. Kommunen har 

forelagt revisor dokumentasjon som viser at de ulike tilbyderne har blitt tildelt poeng ut fra hvor 

høyt de har skåret på de tre tildelingskriteriene. Videre viser oversikten at kommunen valgte å gå i 

dialog med de to tilbyderne som ble tildelt høyest poengsum. På bakgrunn av dette vurderer revisor 

at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte tildelingskriterier i henhold til regelverket. 

Revisor presiserer at vi ikke har overprøvd oppdragsgivers vurderinger i forbindelse med 

poengberegningen. 

 

Dokumentasjon som revisor har fått oversendt, viser at tilbyderne ble meddelt beslutning om 

kontraktstildeling og at meddelelsen inneholder de opplysninger som er påkrevd etter forskriften. 

På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å meddele 

beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket. Det er ført protokoll for anskaffelsen, og 

denne omfatter de forholdene som er påkrevd i forskriften. Protokollen inneholder imidlertid ikke 

informasjon om at oppdragsgiver valgte å gå i forhandlinger med to av leverandørene etter at 

tilbudsfristen var gått ut. Etter revisors vurdering er dette et vesentlig forhold som bidrar til å belyse 

anskaffelsesprosessen. På tross av at dette fremgår av annen dokumentasjon (melding til tilbyderne) 

er dette et forhold som etter revisors vurdering skulle ha inngått i anskaffelsesprotokollen. På 

bakgrunn av dette er revisors vurdering at Dyrøy kommune i noen grad har ført 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. Utover dette har revisor etterspurt den 

dokumentasjonen som vi vurderer som nødvendig for å belyse anskaffelsesprosessen, og vi har fått 

tilsendt den dokumentasjonen som vi har etterspurt. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at 

Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å sørge for at vurderinger og dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføring av anskaffelsen er skriftlig. 

4.6 Ombygging av omsorgssenter 
Revisors funn 

Av Dyrøy kommunes investeringsregnskap for 2016 og 2017 fremgår det at det er utbetalt kr 

696 531 til Stein Hamre Arkitektkontor AS ført på prosjektnummer 16412 «Ombygging 

omsorgssenter». Vi har fått informasjon om at det er tidligere rådmann som forestått 
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anskaffelsesprosessen. Revisor har ved flere anledninger etterspurt dokumentasjon for anskaffelsen, 

men har per februar 2019 ikke mottatt slik dokumentasjon. 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering av kommunens anskaffelsespraksis baserer seg på en analyse av kommunens 

dokumentasjon av egne anskaffelsesprosesser. Når slik dokumentasjon ikke er forelagt revisor, har 

vi ikke forutsetninger for å kunne gjøre vurderinger opp mot utledede revisjonskriterier. I alle 

tilfeller er oppdragsgiver pliktig til å oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne 

viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen og gjøre denne etterprøvbar. Fordi vi ikke har fått 

tilsendt noen dokumentasjon for anskaffelsen, er revisors vurdering at Dyrøy kommune ikke har 

oppfylt kriteriet om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen 

av anskaffelsen er skriftlig. 

 
4.7 Renseanlegg basseng 
Revisors funn 

Av investeringsregnskap for 2017 fremgår det at det er gjort utbetalinger til flere leverandører under 

prosjektet Renseanlegg basseng. De største utbetalingene er på til sammen kr 498 944 til 

leverandøren Prominent Norge AS. Ifølge Brønnøysundregisteret har selskapet som formål å drive 

«handel og agenturvirksomhet innenfor området vannbehandling med tekniske/kjemiske produkter, 

laboratorievirksomhet og hva dermed står i forbindelse». Det er også utbetalt kr 148 117 til 

leverandøren Vangen VVS AS. Revisor har ved flere anledninger etterspurt dokumentasjon for 

gjennomføring av anskaffelsen, men har ikke mottatt slik dokumentasjon. I notat av 22.11.2018 

informerte teknisk sjef i kommunen om at anskaffelsen gjelder reparasjon av skade og feilfunksjon 

på renseanlegget til bassenget ved Elvetun skole. Kommunen hadde en tidligere serviceavtale med 

Prominent Norge (tidligere KM Dahl) vedrørende Brøstad og Bjørnebakken vannverk, og dette 

selskapet ble dermed forespurt om tilbud på raskest mulig reparasjon av renseanlegget. Teknisk sjef 

informerer om at anskaffelsen ikke ble gjenstand for konkurranse og at reparasjon av skadene ble 

langt mer omfattende enn det var grunn til å tro da arbeidet ble bestilt. 

 

Revisors vurdering 

Da det ikke foreligger noen dokumentasjon for anskaffelsen, har revisor ikke forutsetninger for å si 

noe om verdien på anskaffelsen og hvilke deler av regelverket denne dermed skal vurderes etter. I 

alle tilfeller er utbetalingene til Prominent Norge AS og Vangen VVS AS på mer enn 100 000 kroner 

ekskl. mva. For alle anskaffelser med verdi over dette gjelder grunnleggende prinsipper om 

konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Basert på 

manglende dokumentasjon og opplysninger fra kommunen er revisors vurdering at Dyrøy kommune 

i dette tilfeller ikke har overholdt kriteriet om å gjennomføre konkurranse om anskaffelsen. Når det 

ikke er gjennomført konkurranse om anskaffelsen, er det ikke relevant for revisor å gjøre 

vurderinger av øvrige revisjonskriterier. Revisor finner det tilstrekkelig å fastslå at denne 

anskaffelsen fremstår som en direkteanskaffelse og at den dermed er i strid med gjeldende regelverk. 
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4.8 Bygging av høydebasseng 
Revisors funn 

Dyrøy kommune inngikk 8.7.2016 kontrakt med Nordhaug Maskin AS om bygging av 

høydebasseng. Avtalen inkluderte leveranse av prefabrikkert basseng, tilhørende grøftearbeid, 

legging av rørledninger og oppgradering av anleggsvei. Kommunens investeringsregnskap fra 2016 

og 2017 viser at det er utbetalt kroner 11 443 681 til Nordhaug Maskin AS på prosjekt 15403 

Utbygging. Kommunen la selv til grunn at anskaffelsen var en bygge- og anleggskontrakt med verdi 

under EØS-terskelverdi, og at anskaffelsen dermed skulle følge forskriftens del I og II. 

 

Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin, hvor det fremgår at den skulle gjennomføres som en åpen 

anbudskonkurranse. Det kom inn to tilbud i konkurransen;  

 

• Nordhaug Maskin AS    kr 10 900 865 ekskl. mva. 

• Elvenes Maskin AS    kr 13 626 081 ekskl. mva. 

 

Av protokollen fremgår det at anbyder nr. 1, Nordhaug Maskin, vant konkurransen og ble tildelt 

kontrakten.  

 

Det er utarbeidet konkurransegrunnlag for anskaffelsen. Dokumentet inneholder informasjon om 

hva som skal anskaffes, at det skal gjennomføres en åpen anbudskonkurranse samt nærmere 

informasjon om reglene i konkurransen. Videre inneholder konkurransegrunnlaget informasjon om 

hvordan tilbudene skal utformes samt endelig frist for levering av tilbud. Om tildelingskriterier 

fremgår det at tildeling av kontrakt ville skje på basis av hvilket tilbud som var det økonomisk- og 

fremdriftsmessige mest fordelaktige ut fra kriteriene pris og byggetid. Kriteriene ble oppgitt å skulle 

vektes henholdsvis 80% og 20%. Det er også oppstilt kvalifikasjonskrav til eventuelle tilbydere 

samt dokumentasjonskrav tilknyttet disse. Kriteriene er knyttet til organisatorisk og juridisk stilling, 

økonomisk og finansiell stilling samt tekniske og faglige kvalifikasjoner. Dyrøy kommune har 

dokumentert at begge tilbyderne ble vurdert opp mot de oppstilte revisjonskriteriene og at valgte 

leverandør oppfylte kriteriene.  

 

Dyrøy kommune har ført protokoll for anbudsåpning. Protokollen viser til tilbudene som kom inn i 

konkurransen og hvilken tilbyder som hadde vunnet konkurransen. Protokollen viser også hvordan 

de to leverandørene var gitt poeng etter tilbudt pris og byggetid, og hvor mange poeng den enkelte 

leverandøren fikk totalt i konkurransen. Det fremgår at valgte leverandør fikk 95 poeng basert på at 

denne hadde lengst byggetid, men lavest pris. Tilbyder nummer to tikk 91,5 poeng, basert på at 

denne hadde kortest byggetid, men høyest pris. 

 

Anskaffelsesprotokollen inneholder protokollførers signatur samt dato, men ikke protokollførers 

navn. Den inneholder virksomhetens navn og adresse, beskrivelse av hva som skulle anskaffes, og 

anslått verdi på kontrakten. Revisor har fått tilsendt kopi av e-post som viser at tilbyderne ble 

meddelt beslutning om kontraktstildeling 19.6.2016 og at eventuell klage måtte fremsettes for 

kommunen innen 11.7.2016. Protokoll for anbudsåpning var vedlagt meddelelsen.  

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsen er foretatt i 2016 og må dermed vurderes etter tidligere lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser. Anskaffelsen er en bygge- og anleggskontrakt med verdi under 44 millioner ekskl. 

mva. Slike anskaffelser skulle på tidspunktet foretas etter forskriftens del I og II, og vi har derfor 

vurdert den her aktuelle anskaffelsen etter disse delene av regelverket. Anskaffelser etter dette 

regelverket skulle på tidspunktet kunngjøres nasjonalt (Doffin). Den konkrete anskaffelser er 
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kunngjort i Doffin, og revisor vurderer derfor at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å 

kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket. Som anskaffelsesprosedyre er i kunngjøringen 

forutsatt en åpen anbudskonkurranse, og dokumentasjonen for anskaffelsen viser at oppdragsgiver 

faktisk har gjennomført anskaffelsen som en åpen anbudskonkurranse. På bakgrunn av dette er 

revisors vurdering at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre 

etter regelverket. Fordi anskaffelsen er kunngjort henhold til regelverket og alle innkomne tilbud er 

tatt med i betraktning og vurdert etter de samme kriterier, er revisors vurdering også at Dyrøy 

kommune har oppfylt grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling av leverandører.  

 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen, og dette inneholder de opplysninger som 

forskriften krever. Revisor vurderer dermed dette kriteriet som oppfylt. De oppstilte 

kvalifikasjonskravene er knyttet til forhold som tillatt i forskriften, og dokumentasjon viser at valgte 

leverandør har dokumentert at de oppfyller kvalifikasjonskravene. Revisor vurderer derfor at Dyrøy 

kommune også har oppfylt kriteriet om å benytte kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket. 

Oppdragsgiver har oppstilt tildelingskriterier som er i henhold til regelverket, og dokumentasjon på 

evalueringsfasen viser at kriteriene er blitt vektlagt slik det var forutsatt i konkurransegrunnlaget. 

Revisors vurdering er derfor at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte tildelingskriterier 

i henhold til regelverket.  

 

Kopi av e-post med vedlagt protokoll for anbudsåpning viser at oppdragsgiver har meddelt 

beslutning om kontraktstildeling til tilbyderne. Meddelelsen inneholdt begrunnelse for valget og 

frist for å klage på tildelingen. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Dyrøy kommune har 

oppfylt kriteriet om å melde beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket. 

 

Det er ført anskaffelsesprotokoll for anskaffelsen, og denne inneholder i all hovedsak de 

opplysninger som er påkrevd i forskriften. Fordi protokollen ikke inneholder protokollførers navn 

er revisors vurdering at Dyrøy kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har oppfylt kriteriet om å føre 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. Revisor har for øvrig fått tilsendt den 

dokumentasjonen som vi har ansett som nødvendig for å belyse anskaffelsesprosessen, og vår 

vurdering er derfor at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å sikre at vurderinger og 

dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av anskaffelsen er skriftlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164



KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser II 

 

Side: 33 

 

 

 
5 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 
Basert på revisors funn og vurdering er revisors konklusjon på problemstillingen i 

forvaltningsrevisjonen at Dyrøy kommune til dels har etterlevd regelverket om offentlige 

anskaffelser. Forekomsten av og alvorlighetsgraden i avdekkede avvik varierer de syv 

anskaffelsene imellom. I én av anskaffelsene har revisor ikke funnet noen avvik fra gjeldende 

regelverk. Vi viser for øvrig til følgende vurderinger hva angår de seks øvrige anskaffelsene: 

 

• I én av de undersøkte anskaffelsene har Dyrøy kommune ikke oppfylt kravet til å 

gjennomføre konkurranse i henhold til regelverket. I ytterligere to anskaffelser har 

kommunen ikke fullt ut kunngjort konkurranse i henhold til regelverket og dermed heller 

ikke fullt ut oppfylt kravet til å gjennomføre konkurranse i henhold til regelverket 

• I én av de undersøkte anskaffelsene har Dyrøy kommune ikke meddelt beslutning om 

kontraktstildeling i henhold til regelverket  

• I tre av de undersøkte anskaffelsene har Dyrøy kommune ikke, eller ikke fullt ut, ført 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket  

• I to av de undersøkte anskaffelsene har Dyrøy kommune ikke, eller ikke fullt ut, sikret at 

vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av anskaffelsen er 

skriftlig 

 

6 HØRING 
KomRev NORD sendte rapporten på høring til Dyrøy kommune ved rådmannen 10.12.2018 med 

frist for å avgi høringsuttalelse til 21.12.2018. Vi mottok høringssvar fra Dyrøy kommune ved 

teknisk sjef 13.12.2018. Høringsuttalelsen gjengis i det følgende i sin helhet.  
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Som ovenstående høringsuttalelse viser, hadde kommunen kommentarer til revisors fremstilling og 

vurdering av anskaffelsen «Vegvedlikehold 2016». Kommunens kommentarer medførte at revisor 

innhentet noe mere informasjon/dokumentasjon om disse forholdene, og på bakgrunn av denne 

dokumentasjonen fant vi grunn til å gjøre enkelte endringer i våre vurderinger av anskaffelsen. Vi 

sendte deretter nytt rapportutkast til kommunen 22.1.2019, og ga kommunen frist til 1.2.2019 for å 

avgi ny høringsuttalelse til rapporten i sin helhet slik den forelå etter ovenfor nevnte endringer. 

Revisor har ikke fått tilbakemelding innen fristen og legger dermed til grunn at kommunen ikke 

ønsker å gi ny høringsuttalelse til rapporten.  

 

 

7 ANBEFALINGER 
På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjon anbefaler vi at Dyrøy kommune iverksetter 

tiltak for å sikre etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser.  

 

 

8 REFERANSER 
• Lov 16. juli nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) 

• Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)  

• Forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA)  

• Forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)  

• Forskrift om overgangsregler for lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 

• Forskrift 12. august 2016 nr. 975 om innkjøpsregler i forsyningssektorene 

(forsyningsforskriften)  

• Forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-, 

energiforsyning, transport og posttjenester)  

• Prop. 51 L (2015-2016)  

• Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet, 2013 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Dyrøy kommune: 

 

Offentlige anskaffelser                                                     2016  

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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Kontrollutvalget i Dyrøy kommune 

 

Særutskrift 

FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 
KONTROLLUTVALGET Kommunehuset,  

møterom 2 
26.2.2019 

Fra sak: 
Til sak: 

01/19 
09/19 

Fra kl.:     
Til kl.: 

10:00 
13:00 

 
Følgende medlemmer møtte: 

Per Gunnar Cruickshank (leder)  
Steinar Brå (vara for Tom Erik Forså)  
Anne Larsen  

 
IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: 
 
 
MELDT FORFALL: 
Tom Erik Forså 

 

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
Rådmann Tore Uthaug 
 
Aud Kastnes fra administrasjonen var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak 
05/19 – 06/19. 

 
FRA SEKRETARIATET MØTTE: 
Thomas Jensen 

ANDRE: 
Ordfører Marit A. Espenes 
 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik fra KomRev NORD IKS 

 
 

Sak nr. Sak Møtedato 
02/19 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Offentlige anskaffelser II 
26. februar 2019 
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Innstilling til vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapport etter forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser II til 
orientering, og oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser II til 
orientering. 

2. Kommunestyret anmoder rådmannen om å følge opp revisjonens anbefalinger i 
rapportens kapittel 7. 

 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik fra KomRev NORD IKS var tilstede 
i møtet og presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser II, og svarte etter 
presentasjonen tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer kom med sine synspunkter på forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 
Rådmann Tore Uthaug var tilstede i møtet, og kommenterte og svarte tilfredsstillende på 
spørsmål. Rådmannen opplyste om at kommunen allerede hadde begynt å ta grep for å bli 
bedre på å følge anskaffelsesregelverket. 
 
Ordfører Marit A. Espenes var også tilstede i møtet og supplerte med kommentarer. 
 
Kontrollutvalget fattet så følgende 
  
VEDTAK: 
Kontrollutvalget tar rapport etter forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser II til 
orientering, og oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser II til 
orientering. 

2. Kommunestyret anmoder rådmannen om å følge opp revisjonens anbefalinger i 
rapportens kapittel 7. 

Enstemmig vedtak 

 

Kontrollutvalget Dyrøy kommune 26. februar 2019 

 

 

Per Gunnar Cruickshank 

Kontrollutvalgets leder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 210 

Saksmappe: 2018/502 

Saksbehandler: Ikke fordelt til saksbehandler 

Dato: 04.04.2019 

 

 
Saksframlegg 

Eierskapskontroll Dyrøy Energi as 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 23/19 11.04.2019 

 

Vedlegg 
1 Rapport fra eierskapskontroll Dyrøy Energi AS 
2 Særutskrift sak 04_19 kontrollutvalgsmøte Dyrøy kommune 26.2.19 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Dyrøy Energi as til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene som fremkommer i rapporten. 
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp innen 1.april 2019. 

Kort sammendrag 
Kontrollutvalget har behandlet rapport fra eierskapskontroll av Dyrøy Energi. Saken legges fram 
til politisk behandling. 

Saksutredning 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper. Bestilling av eierskapskontrollen skal ifølge kontrollutvalgsforskriften §13 skje på 
bakgrunn av en plan som skal vedtas av kommunestyret. 
Plan for selskapskontroll ble vedtatt av kommunestyret i sak 69/16 i kommunestyremøte 15. 
desember 2016. 
 
Gjennomføring av eierskapskontrollen på Dyrøy Energi AS ble vedtatt i sak 17/17 i 
kontrollutvalgsmøte 29. august 2017. 
 
Rapport fra selskapskontroll på Dyrøy Energi AS ble behandlet av kontrollutvalget i møte 26. 
februar 2019. I den forbindelse har kontrollutvalget laget en innstilling til vedtak i 
kommunestyret, som de ber om at kommunestyret behandler i neste møte. 
 
Behandling i kontrollutvalget 26.2.2019 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik fra KomRev NORD IKS presenterte 
rapporten fra eierskapskontroll av Dyrøy Energi AS, og svarte etter presentasjonen 
tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer kom med sine synspunkter på rapporten. 
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Rådmannen og ordføreren supplerte med kommentarer og svarte tilfredsstillende på spørsmål 
fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget vedtok å ta rapporten fra eierskapskontroll på Dyrøy Energi AS til 
orientering, og legge den frem for kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Dyrøy Energi AS til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene som fremkommer i 

rapporten. 
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1. juni 2019. 
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Dyrøy kommune 
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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Dyrøy kommune har KomRev NORD gjennomført 

eierskapskontroll i Dyrøy Energi AS. Kontrollutvalgets plikt til å påse at eierskapskontroll 

gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 5. Ifølge 

forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 14 (1) innebærer en eierskapskontroll 

å kontrollere forvaltningens eierinteresser i selskaper, herunder å kontrollere om den som utøver 

eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

 

Før igangsetting av eierskapskontrollen har revisor vurdert egen uavhengighet overfor Dyrøy 

kommune og Dyrøy Energi AS, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

 

Vi takker Dyrøy kommune og Dyrøy Energi AS for samarbeidet i gjennomføringen av 

eierskapskontrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø, 4.1.2019 

 

 

 

Knut Teppan Vik  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  

Ida Simonsen og  

Margrete Mjølhus Kleiven 

 Prosjektledere, forvaltningsrevisorer 

 

 

 

   

 

Astrid Indrebø   

Ansvarlig for kvalitetssikring  
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0 SAMMENDRAG 
På oppdrag fra kontrollutvalget i Dyrøy kommune har KomRev NORD gjennomført 

eierskapskontroll i Dyrøy Energi AS. Eierskapskontroll omhandler kommunens oppfølging av 

eierskap, og er ikke en undersøkelse av driften av selskapet. Problemstillingene for 

eierskapskontrollen er: 

 

1. Fører Dyrøy kommune kontroll med sine eierinteresser i Dyrøy Energi AS? 

2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 

 

Dyrøy kommune har vært deleier av aksjeselskapet Dyrøy Energi siden selskapet ble stiftet i 1999. 

Kommunen stiftet selskapet sammen med Troms Kraft Produksjon AS, Senja Avfallsselskap BA, 

Demas AS og Plan-Evo AS. I 2016 kjøpte kommunen aksjene til Troms Kraft Produksjon AS og 

ble største aksjonær (61,85 %). Selskapets øvrige aksjonærer er i skrivende stund Håvard Ås Hansen 

(18,99 %), Senja Avfall IKS (17,47 %) og Plan-Evo AS Sjøvegan (1 %).  

 

Selskapets vedtektsfestede formål er å drive produksjon og salg av energikraft basert på biobrensel 

samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Selskapet har et ikke 

økonomisk/allmennyttig formål.  

 

Selskapets overskudd skal tillegges selskapets egenkapital.  

 

Det forutsettes ikke utbetalt aksjeutbytte til aksjonærene. Ved oppløsning av selskapet skal det ikke 

utbetales noe til aksjonærene utover den innbetalte aksjekapitalen. Overskudd ved oppløsning av 

selskapet forutsettes benyttet til andre allmennyttige formål innen kommunen etter 

generalforsamlingens forslag. 

 

Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen. Styret har bestått av tre medlemmer. 

Styreleder fratrådte vervet i juli 2018, og styret består i skrivende stund av kun to medlemmer. 

Kommunens rådgiver for plan og næring har verv som forretningsfører/daglig leder i Dyrøy Energi 

AS. 

 

Dyrøy Energi eier og drifter et biobrenselanlegg, og leverer fjernvarme til oppvarming av den 

vesentligste delen av Dyrøy kommunes bygningsmasse i sentrum av Brøstadbotn. I årsberetningene 

for 2015 og 2016 meldes det om at hele aksjekapitalen er tapt, og at styret arbeider med flere tiltak. 

Kommunestyret ga i juni 2018 rådmannen fullmakt å vurdere eierstrukturen i selskapet, samt 

etablere avtale med selskapet om at kommunen skal påta seg drift, vedlikehold og administrative 

oppgaver. 

 

Dyrøy Energi AS er organisert og skal styres i henhold til lov om aksjeselskaper og selskapets 

vedtekter. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, som blant annet bestemmer styrets 

sammensetning, kan instruere styret og omgjøre styrets beslutninger. Styret og daglig leder har 

ansvaret for forvaltningen av selskapet. Dyrøy kommune, og de øvrige aksjonærene, kan altså ikke 

involvere seg direkte i selskapsstyringen. Kommunen må imidlertid gi mer overordnede 

styringssignaler til selskapet og sikre at selskapet når de målene som er satt for virksomheten. 

Eiernes styring må skje gjennom generalforsamlingen. Dyrøy kommune har som største aksjonær i 

selskapet stor innflytelse i generalforsamlingen. Eierstyringen er ikke lovregulert, men 
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Kommunesektorens organisasjon (KS) har utarbeidet anbefalinger for godt eierskap, god 

selskapsledelse og god kontroll. Dyrøy kommune har bygget opp sin eierskapsmelding etter 

anbefalingene fra KS. Vi har vurdert kommunens eierskapsutøvelse opp mot et utvalg av sentrale 

anbefalinger fra KS og kommunens eierskapsmelding. Vi gjør også vurderinger opp mot enkelte, 

relevante krav i aksjeloven og selskapets vedtekter. 

 

Revisors konklusjoner på eierskapskontrollens problemstillinger er at:  

1. Dyrøy kommune til dels fører kontroll med sine eierinteresser i Dyrøy Energi AS 

2. Dyrøy kommune til dels utøver sine eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak 

og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse 

 

Konklusjonene bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger:  

 

Dyrøy kommune har en eierskapsmelding som inneholder den informasjon som KS anbefaler at 

eierskapsmeldinger skal inneholde. Eierskapsmeldingen har imidlertid ikke blitt revidert og 

framlagt for kommunestyret etter 2013. Dyrøy kommune har dermed ikke oppfylt KS sin anbefaling 

om årlig fastsettelse av prinsipper for eierskap. Heller ikke kommunens eget krav om revidering av 

eierskapsmeldingen annet hvert år er oppfylt. Foreliggende eierskapsmelding har ikke blitt revidert 

etter at Dyrøy kommune ble største aksjonær i Dyrøy Energi AS og formålsbestemmelsen i 

selskapets vedtekter ble endret. 

 

Kommunestyret har behandlet flere saker om Dyrøy Energi AS, herunder i forbindelse med 

kommunens kjøp av aksjer og i forbindelse med sikring av selskapets videre drift etter tap av 

aksjekapital. For saker i generalforsamlingen som krever forutgående politisk avklaring, 

fremkommer sakene i innkalling til kommunestyret og sakene er utredet i forkant av 

kommunestyrebehandlingen, jf. krav i kommunens eierskapsmelding. Eierrepresentant har, i tråd 

med krav i kommunens eierskapsmelding innhentet mandat fra kommunestyret i andre saker enn 

ordinære generalforsamlingssaker. Vår undersøkelse viser at kommunestyrets vedtak er fulgt opp av 

eierrepresentant i generalforsamling. Fullmektig for eierrepresentant i generalforsamling har i tråd 

med aksjeloven lagt fram skriftlig fullmakt. 

 

Dyrøy kommune har som eier av Dyrøy Energi AS oppfylt krav og anbefalinger om å: 

• vurdere selskapsform som er tilpasset selskapets formål 

• ha utarbeidet stiftelsesdokument 

• ha utnevnt sentral folkevalgt som kommunens representant i generalforsamling 

• skille mellom politiske funksjoner og selskapsfunksjonene 

• avholde møter mellom representanter fra kommunen som eier, styret og daglig leder i 

selskapet 

 

Dyrøy kommune som eier av Dyrøy Energi AS har ikke oppfylt krav og anbefalinger om å: 

• jevnlig utarbeide og revidere styringsdokumentene og avtalene som regulerer styringen av 

selskapet 

• gjennomføre obligatoriske kurs eller eierskapsseminarer 

• sikre at styrets kompetanse er tilpasset selskapet og sikre kjønnsmessig balanse i styret 

• utnevne varamedlemmer til styret 

• sikre opplæring av styremedlemmer 

• vedtektsfeste bruk av valgkomite 

• innta bestemmelser om innkallingsfrist til generalforsamling i selskapets vedtekter 
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• foreta en prinsipiell diskusjon om styregodtgjørelse   

 

Dyrøy kommune som eier av selskapet har ikke anbefalt styret å gjøre evalueringer, utarbeide 

konkrete rutiner eller gjennomføre opplæring. Kommunen har i eierskapsmelding fra 2013 pålagt 

selskapsstyret å utarbeide etiske retningslinjer for selskapsdriften, men det foreligger ikke etiske 

retningslinjer for selskapet.  

 

Styret i Dyrøy Energi AS har i tråd med aksjeloven innkalt til generalforsamling. Årsregnskap og 

årsberetning ble i 2018 ikke sendt til eierne innen aksjelovens tidsfrist. Aksjelovens bestemmelse 

om tidspunkt for avholdelse av ordinær generalforsamling er ikke oppfylt.  

 

 
Med bakgrunn i våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Dyrøy kommune å 

videreutvikle rutinene for oppfølging og kontroll av sine eierinteresser i Dyrøy Energi AS. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og bestilling 
Kontrollutvalget i Dyrøy kommune vedtok i møte 29.8.2017, under sak 17/17, å sende ut 

anbudsforespørsel om eierskapskontroll i Dyrøy Energi AS. I Dyrøy kommunes Plan for 

selskapskontroll 2016-2019 står Dyrøy Energi AS på førsteprioritet over selskaper hvor det skal 

gjennomføres en selskapskontroll.1 KomRev NORD leverte tilbud 23.4.2018, og i brev av 14.5.2018 

ble tilbudet akseptert.  

 

En eierskapskontroll er i utgangspunktet en bred kontroll av om eierne har etablert tilfredsstillende 

rammer for styring, og av om virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. Formålet med 

eierskapskontrollen er således å kontrollere om de som utøver kommunens eierinteresser i Dyrøy 

Energi AS, gjør dette i samsvar med aktuelle lovbestemmelser, etablerte normer for god eierstyring 

og selskapsledelse, samt kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

 

1.2 Om Dyrøy Energi AS 
Dyrøy Energi AS ble etablert i 1999. Aksjekapitalen var ved etableringen kr 1 708 000 fordelt på 

1 708 aksjer a kr 1 000. Troms Kraft Produksjon AS var største aksjonær med 570 aksjer, Senja 

Avfallsselskap BA og Dyrøy kommune hadde hver 400 aksjer, Demas AS var aksjonær med 300 

aksjer og Plan Evo hadde 38 aksjer. Selskapet var basert på mottak av gratis oppmalt og utsortert 

flisvirke fra Senja Avfallsselskap. Dyrøy kommune kjøpte i 2016 aksjene til Troms Kraft 

Produksjon AS, og Håvard Ås-Hansen kjøpte aksjene til Demas AS. Dyrøy kommune eier 61,85 % 

av aksjene. Øvrige eiere er Håvard Ås-Hansen, Senja Avfall IKS og Plan-Evo AS Sjøvegan.  

 

Selskapets formål er å drive produksjon og salg av energikraft basert på biobrensel, samt annen 

virksomhet som naturlig faller innunder dette. Selskapet har et ikke økonomisk/allmennyttig 

formål.2 Planene om å realisere et eget fjernvarmeanlegg basert på skogflis i Dyrøy kommune forelå 

allerede i 1981.3 I kommunens første strategiske næringsplan, utarbeidet i 1993, ble det etablert en 

lokal ENØK-gruppe som fikk i mandat å gjennomføre en økonomisk analyse av energiforbruket 

ved offentlige bygg i kommunen, samt tilrå hvilke bygg som var aktuell for gjennomføring av ulike 

ENØK-tiltak. I 2001 tok kommunen i bruk fjernvarme fra Dyrøy Energi AS, for oppvarming av 

kommunale bygg. Dyrøy Energi AS er således et ledd i kommunens satsing på energiøkonomisering 

i form av et bærekraftig lokalt energisystem. Dyrøy Energi AS eier og drifter i dag et 

biobrenselanlegg, og leverer fjernvarme til oppvarming av den vesentligste delen av Dyrøy 

kommunes bygningsmasse i sentrum av Brøstadbotn. Med unntak av Dyrøy Utleiebygg AS, er 

Dyrøy kommune eneste kunde av Dyrøy Energi AS4. Selskapet hadde i 2016 én sysselsatt, mens det 

var sysselsatt 0 årsverk i 2017 og 2018.  

 

Ordføreren i Dyrøy kommune er eierrepresentant i generalforsamlinger i Dyrøy Energi AS. 

Varaordføreren kan i henhold til Dyrøy kommunes eierskapsmelding møte i stedet for ordføreren. I 

tillegg til tidligere varaordfører Stig Stokkland, har rådmann Tore Uthaug representert kommunen i 

generalforsamlinger, etter fullmakt fra ordfører. Styret i selskapet bestod frem til 9.7.2018 av styrets 

                                                 
1 En selskapskontroll kan innholdsmessig være både forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Førstnevnte kontroll 

vil innebære undersøkelser også i selskapets drift. Vi har ikke gjort forvaltningsrevisjon i Dyrøy Energi AS. 
2 Selskapets vedtekter, sist endret i ekstraordinær generalforsamling 21.2.2018. 
3 Dyrøy kommunes energi- og klimaplan 2011-2015 
4 Dyrøymat A/S var i perioden 2005-16 også mottaker av fjernvarme. Dette er ikke et kommunalt bygg 
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leder Rolf Espenes, samt styremedlemmene Håvard Ås-Hansen, Tor Helge Sørensen og Rolf 

Kastnes. Styreleder fratrådte ved generalforsamling 9.7.2018 og nytt styre ble valgt. Det nye styret 

består av to styremedlemmer, Rolf Kastnes og Håvard Ås-Hansen. Av protokollen fra 

generalforsamlingen fremkommer at forslag til ny styreleder og nytt styremedlem skal fremlegges 

snarest for ekstraordinær generalforsamling. Frank Moldvik har verv som forretningsfører/daglig 

leder for selskapet5.  

 

I forbindelse med kommunens satsing på bærekraftig lokal energiproduksjon og energiforvaltning, 

ble samarbeidsprosjektet «Energilab’en Dyrøy» etablert. Gjennom Energilab’en Dyrøy har det vært 

et samarbeid mellom kommunen, Dyrøy Energi AS og privat næringsliv. Formålet med samarbeidet 

har vært å skape nærhet mellom ulike fagmiljøer som besitter ulik kompetanse innenfor 

energiøkonomisering, samt å sette fokus på energirelatert næringsutvikling og å forbedre 

energiforvaltningen i kommunen.6 Energilab’en Dyrøy har imidlertid ikke vært aktiv de senere år.   

 

Kommunestyret vedtok i sak 38/18, i møte 21.06.2018, å gi rådmannen fullmakt til å:  

 

1) Vurdere eierstrukturen i Dyrøy Energi AS, herunder hvorvidt kommunen kan overta private 

aksjer. 

2) Etablere en avtale med Dyrøy Energi AS, hvor kommunen påtar seg drift og vedlikehold av 

anlegget, samt administrative oppgaver.   

 

I e-post sendt fra rådmannen til tidligere styreleder, datert 14.6.2018, fremkommer det at endringene 

blant annet har bakgrunn i et ønske om å sikre videre drift av selskapet, samt investeringer som skal 

gjøres i flisanlegget. Tidligere styreleder hadde i realiteten en administrativ jobb i selskapet, som 

vanskelig lot seg kombinere med øvrige forpliktelser.  

 

I tabellen nedenfor viser vi en oversikt over selskapets driftsresultat, egenkapital og gjeld, slik det 

fremgår av årsrapportene for 2015, 2016 og 2017.          

 
Tabell 1: Utdrag fra årsrapportene for 2015, 2016 og 2017 

År Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Årsresultat Sum 

egenkapital 

Sum gjeld 

2015 1 220 348 1 355 545 -135 197 -290 157 -18 856 2 552 520 

2016 1 100 150 1 136 009 -35 859 -178 160 -197 015 2 519 236 

2017 1 974 849 2 100 645 -125 796 -238 128 -435 143 2 601 274 

 

I noter til regnskapet for 2017 fremkommer det at store deler av driftsinntektene for 2017 er 

forsikringsoppgjør. Forsikringsoppgjøret er benyttet til reparasjon av anlegget med tanke på oppstart 

av normal drift i 2018.  

  

                                                 
5 Hans rolle i kommunen og i selskapet omtales nærmere i kapittel 4.1.12 
6 Eksempler på samarbeidspartnere som Energilab’en Dyrøy har samhandlet med er: Høyskolen i Narvik, Universitetet 

i Tromsø – UiT, Troms Fylkeskommune, Enova, Norut Teknologi, Kunnskapsparken – Harstad og Enfo Broadcast AS. 
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2  PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger   
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak og bestilling, formulerte vi følgende problemstillinger for 

eierskapskontrollen: 

 

1. Fører Dyrøy kommune kontroll med sine eierinteresser i Dyrøy Energi AS? 

• Har Dyrøy kommune etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine 

eierinteresser? 

• Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 

 

2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse?  

 

2.2 Vurderingskriterier 
Når kommunen har virksomhet utenfor egen organisasjon gjelder ikke de styringssystemene som 

normalt gjelder for kommunens virksomhet etter lov om kommuner og fylkeskommuner. Det vil 

blant annet si at kommunens rådmann ikke kan instruere selskapet og heller ikke har ansvar for det 

som skjer i selskapet. Styringen av virksomheten må følge de regler som gjelder for den aktuelle 

organisasjons-/selskapsformen. Den styringen som gjøres i selskapet av styret og daglig leder kalles 

selskapsstyring. Styret og daglig leder i Dyrøy Energi AS må styre og forvalte selskapet i tråd med 

aksjeloven og selskapets vedtekter. Det er kun generalforsamlingen i selskapet som kan instruere 

selskapets styre. 

 

Som eier av et aksjeselskap skal kommunen altså ikke involvere seg direkte i selskapsstyringen. 

Kommunen må imidlertid drive «eierstyring». Ved bruk av generalforsamlingen som styringskanal, 

kan kommunen som eier på et overordnet nivå, bestemme hvordan styret skal forvalte selskapet. 

Dyrøy kommune har som største aksjonær stor innflytelse i generalforsamlingen. 

 

For å kunne gjøre vurderinger av Dyrøy kommunes eierutøvelse i Dyrøy Energi AS må vi ha 

vurderingskriterier. Med vurderingskriterier mener vi en målestokk for revisors vurderinger av 

kommunens eierskapsutøvelse. Vurderingskriteriene for denne eierskapskontrollen utleder vi fra:  

 

• Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) 

 

• Vedtekter for Dyrøy Energi AS 

 

• Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll utarbeidet av 

Kommunesektorens organisasjon (13.11.15) 

I 2004 utga Utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) en norsk anbefaling for 

eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen revideres årlig og består av 15 anbefalinger 

med kommentarer. KS har fulgt opp denne og utarbeidet 19 anbefalinger for godt eierskap 

som er skreddersydd for styring av kommunalt eierskap. Anbefalingene klargjør 

rolledelingen mellom eier, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. 

Anbefalingene er ikke rettslig bindende, men de er anerkjent på området eierstyring. 
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Kommunen har selv valgt å ta utgangspunkt i anbefalingene ved utarbeidelsen av 

eierskapsmelding for Dyrøy kommune. 

 

• Eierskapsmelding for Dyrøy Kommune (2013) 

Formålet med en eierskapsmelding er å fastsette overordnede prinsipper for kommunalt 

eierskap. Gjennom en eierskapsmelding kan kommunen blant annet gi overordnede 

styringssignaler til styret i selskapene som kommunen eier, hva angår blant annet økonomisk 

drift/avkastning, miljø, likestilling og etikk. Eierskapsmelding for Dyrøy kommune ble 

vedtatt i 2013. Av eierskapsmeldingen punkt 3.2 fremkommer at eierskapsmeldingen skal 

oppdateres av kommunestyret annet hvert år, samt gjennomgå en grundig revidering en 

gang i hver valgperiode, samtidig med kommuneplanen. Punkt 3.2 har ikke blitt fulgt opp av 

kommunen siden 2013, og det er således dokumentet fra dette tidspunkt som er gjeldende, 

og som legges til grunn i rapporten.       

  

• Relevante politiske vedtak truffet av kommunestyret i Dyrøy kommune 

 

De konkrete vurderingskriteriene fra de ovennevnte kildene fremkommer i tekstbokser i de relevante 

kapitlene.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSNINGER 
Eierskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

gjennomføring av selskapskontroll i § 77, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. 

Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i Norges Kommunerevisorforbund sin veileder 

Selskapskontroll fra A til Å.7  

 

For å belyse problemstillingene har vi innhentet informasjon gjennom dokumentasjon og muntlige 

opplysninger. Vi har blant annet bedt daglig leder, selskapets styre og kommunens eierrepresentant 

om å fylle ut skjemaer med konkrete spørsmål (såkalte egenerklæringsskjema). I tillegg har vi 

fremskaffet selskapsopplysninger via åpne kilder som søkemotoren proff.no, samt fått informasjon 

muntlig i møte med daglig leder. Utover opplysninger fra representanter for selskapet, er avtaler og 

dokumenter knyttet til etableringen av Dyrøy Energi AS relevante data. Vi har også innhentet vedtak 

fra kommunestyret, årsberetning og innkallinger/protokoller fra styremøter og generalforsamlinger.  

 

Det innsamlede datamaterialet utgjør etter revisors vurdering et relevant og tilstrekkelig grunnlag 

for vurderingene og konklusjonene som fremgår av rapporten. Vi har sammenlignet de ulike typene 

data med hverandre, for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. 

Vi har også fremlagt datamaterialet for selskapets representanter for bekreftelse av våre 

faktabeskrivelser. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, 

forutsetter revisor at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

Påliteligheten og gyldigheten er også søkt sikret gjennom revisjonens interne 

kvalitetssikringssystem.  

 

Vi presiserer at kontrollen begrenser seg til vurderinger av om Dyrøy kommune som eier har 

etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. 

En materiell vurdering av selskapets organisering, drift, funksjon og regnskaper faller således 

utenfor denne kontrollen. Dyrøy Energi AS har en egen ekstern revisor, Enter Revisjon Hålogaland 

AS. Enkelte steder i rapporten presenteres informasjon om selskapet, styret og administrasjonen 

med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Når dette presenteres 

er det som bidrag til helhetsbildet, som igjen er av sentral verdi for vurderingen av Dyrøy kommunes 

eierstyring og om denne fungerer i praksis.   

 

 

      

  

                                                 
7 Behandlet av styret i Norges Kommunerevisorforbund 11.05.2010. Mindre justeringer og presiseringer ble gjort i 

2012.  
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4 UTØVELSE, OPPFØLGING OG EVALUERING AV 
EIERINTERESSENE 

I dette kapitlet presenterer vi revisors funn og revisors vurderinger vedrørende problemstillingene 

som er lagt til grunn for eierskapskontrollen, presentert i rapportens punkt 2.1.  

4.1 Eierstyring 
4.1.1 Valg av selskapsform 

Revisors funn 

I eierskapsmeldingen punkt 6.4.3 om Dyrøy Energi AS er det henvist til vedtatt handlingsplan for 

miljø og energi i Dyrøy kommune. Utarbeidelse av energi- og klimaplan ble vedtatt gjennomført av 

Dyrøy formannskap i møte 15.5.2010, under sak 32/10. Av energi- og klimaplan 2011-2015 

fremkommer at det allerede i 1981 forelå planer om å realisere et eget fjernvarmeanlegg i Dyrøy, 

basert på skogflis. I kommunens første strategiske næringsplan som ble utarbeidet i 1993 ble igjen 

energiforvaltning satt på dagsorden, gjennom å etablere en egen lokal ENØK-gruppe. ENØK-

gruppen fikk som mandat å gjennomføre en økonomisk analyse av energiforbruket ved offentlige 

bygg i kommunen, samt tilrå hvilke bygg som var aktuell for gjennomføring av ulike ENØK-tiltak. 

Dyrøy kommune tok i bruk fjernvarme fra Dyrøy Energi AS våren 2001. Før dette ble det benyttet 

el-kraft og olje til oppvarming av den kommunale bygningsmassen. Fra 2001 er det foretatt en 

gradvis utbygging og installasjon for bruk av fjernvarme i bygningsmassen, og Dyrøy kommune er 

i dag største kunde av Dyrøy Energi AS. Dyrøy Energi AS er således et ledd i kommunens satsing 

på energiøkonomisering i form av et bærekraftig lokalt energisystem.          

 

Gjennom egenerklæringsskjema har eierrepresentanten svart på spørsmål om hvorfor Dyrøy Energi 

AS er et eget aksjeselskap og hva som er begrunnelsen for valg av selskapsform. Ifølge 

eierrepresentanten ble Dyrøy Energi AS organisert som et aksjeselskap på bakgrunn av 

vurderingene som oppstilles i eierskapsmeldingen vedrørende valg av selskapsform. 

Utgangspunktet ved etablering av selskapet var leveranser til privat og offentlig sektor, og 

eiersammensetningen bestod av Dyrøy kommune og andre offentlige og private aktører. 

 

I kommunestyrets sak 26/16, i møte 16.6.2016, ble spørsmålet om kjøp av Troms Kraft Produksjon 

AS sine aksjer behandlet. I saksfremlegget vises det til rapporten «Forprosjekt Enøk – Varme & 

Infrastruktur», og hva som var anbefalingene i denne. Videre er det drøftelser av hva som vil være 

formålet med å bli majoritetsaksjonær i selskapet herunder hva kommunen ønsker med selskapet. 

Da kommunestyret vedtok å imøtekomme tilbudet fra Troms Kraft Produksjon om kjøp av aksjer, 

ble rådmannen også bedt om å utrede sak om eierskapsstrategi for selskapet.  

 

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, eierstyringsbehov, samfunnsansvar, 

hensynet til innsyn, markedsforhold og det aktuelle lovverket. 

Jf. KS-anbefaling nr. 2 

 

Ved spørsmål om oppretting av selskap eller endring av selskapsform skal Dyrøy kommune legge vekt på 

følgende vurderingstema: 

 

• Mulighet for politisk styring 

• Økonomisk ansvar og risiko for kommunen 

• Selskapets frihet og fleksibilitet 

• Juridisk status  

Jf. Eierskapsmelding 2013 for Dyrøy kommune  
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Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering er KS sin anbefaling nr. 2 og krav i eierskapsmeldingen om valg av 

selskapsform oppfylt. Revisor legger vekt på at det i forbindelse med aksjekjøpet – som medførte 

at Dyrøy kommune ble største aksjoner – ble gjort vurderinger av hva kommunen ønsket med 

selskapet. 

 

4.1.2 Stiftelsesdokument 

Revisors funn 

Revisor har fått oversendt fra daglig leder stiftelsesdokument for Dyrøy Energi AS. 

Stiftelsesdokumentet inneholder opplysninger om stifternes foretaksnavn, adresse og 

organisasjonsnummer. Av dokumentet fremkommer informasjon om antall aksjer som tegnes av 

hver av stifterne, samt beløpet som skal betales for hver aksje. Tidspunktet for oppgjør ble satt til 

1.9.1999. Styremedlemmene i selskapet var Jan Stenmo, Håvard Ås-Hansen og Odd Haldorsen. 

Varamedlemmer til styret var Alf-Petter Benonisen, Bård Hammarstrøm og Terje Johansen. 

Selskapets revisor var Revisorkontoret Hartvig Hansen AS. Stiftelsesdokumentet inneholder 

selskapets vedtekter.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at aksjeloven §§ 2-1 og § 2-3 om stiftelsesdokument er oppfylt.  

 

  

For å stifte et aksjeselskap skal stifterne opprette et stiftelsesdokument. Stiftelsesdokumentet skal inneholde 

selskapets vedtekter. Stiftelsesdokumentet skal dessuten minst angi: 

 

1. stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer,  

2. antallet aksjer som skal tegnes av hver av stifterne  

3. det beløpet som skal betales for hver aksje (aksjeinnskudd) 

4. tidspunktet for oppgjør av aksjeinnskudd 

5. hvem som skal være medlemmer av selskapets styre 

6. hvem som skal være selskapets revisor dersom årsregnskap skal revideres 

 

Jf. aksjeloven §§ 2-1 og 2-3 
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4.1.3 Eierskapsstrategi og eierskapsmelding 

Revisors funn 

Revisor har innhentet eierskapsmelding for Dyrøy kommune fra 2013. Denne ble vedtatt av 

kommunestyret i sak 53/13, i møte 7.10.2013. Av eierskapsmeldingen fremgår det at det ikke har 

blitt utarbeidet eierskapsmelding tidligere. 

 

Revisor har fått informasjon fra representanter i kommunen om at det ikke er utarbeidet 

eierskapsmelding for årene 2014-2018. Frank Moldvik, som har verv som daglig leder i Dyrøy 

Energi AS, har opplyst til revisor at han har tatt dette opp med tidligere rådmann, men at han fikk 

beskjed om å ikke prioritere arbeidet/rulleringen med eierskapsmeldingen.  

 

Eierskapsmeldingen fra 2013 er således siste, og eneste, versjon. I meldingens kapittel 2 er det 

presisert at eierskapsmeldingen er et overordnet politisk styringsdokument som skal sikre 

nødvendige styringssignaler til selskaper og tydeliggjøre politikernes ansvar, rolle og myndighet.  

 

Eierskapsmeldingen inneholder informasjon om kommunens eierskap i selskaper generelt, og i 

Dyrøy Energi AS spesielt. I kapittel 3 fremkommer kommunens retningslinjer for eierskap, ledelse 

og kontroll av selskaper, utarbeidet med utgangspunkt i KS sine anbefalinger om kommunalt 

eierskap. I retningslinjene gis det føringer om blant annet selskapenes samfunnsansvar knyttet til 

etikk og likestilling. I kapittel 4 og 5 opplyses det om motiv for eierskap, ulike selskapsformer og 

det rettslige grunnlaget som regulerer disse. Oversikt over kommunens virksomhet som er organisert 

i selskaper og samarbeid fremgår av kapittel 6.  

 

Eierskapsmeldingen inneholder konkrete målformuleringer for Dyrøy Energi AS, både hva angår 

vedtektsfestet formål, eierstrategi, generelle retningslinjer og organisering.  

 

Ifølge eierskapsmeldingen er formålet med Dyrøy Energi AS å drive produksjon og salg av 

energikraft basert på gratis utsortert biobrensel, samt annen virksomhet som naturlig faller 

innunder dette.  

 

Om eierstrategi fremkommer at Dyrøy kommune vil opprettholde sin eierandel i Dyrøy Energi AS, 

samt være en aktiv aktør i utviklingen av selskapet og Energilab’en Dyrøy. Det henvises i denne 

forbindelse til vedtatt handlingsplan for miljø og energi. Under punktet om generelle retningslinjer 

er det presisert at kommunen har en representant i styret, samt at det er naturlig at eierrepresentanten 

Kommunene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide en eierskapsmelding 

for alle sine selskaper. 

 

Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 

 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring. 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder styringsdokumentene. 

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

Jf. KS-anbefaling nr. 4 

 

Dyrøy kommune sin eierskapsmelding skal oppdateres av kommunestyret selv annet hvert år, og gjennomgå en 

grundig revidering en gang i hver valgperiode samtidig med kommuneplanen.  

 

Jf. Eierskapsmelding 2013 for Dyrøy kommune 
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prøver å bringe inn og eventuelt påvirke, med hensyn til kommunale vedtak som har betydning eller 

konsekvenser for selskapet.  

 

I forbindelse med overdragelse av aksjer fra Troms Kraft Produksjon til Dyrøy kommune vedtok 

kommunestyret 16.6.2016, under sak 26/16, å be rådmannen om å utrede sak som inneholdt 

eierstrategi for selskapet, herunder: 

 

- Gjennomgang av drift i Dyrøy Energi AS 

- Teknisk vurdering av anlegget, inklusiv fordelingsnett 

- Vurdering av energieffektivisering i offentlige bygg 

- Vurdering av tidligere innvilgede prosjekt for utvikling av Dyrøy Energi AS 

- Gjennomgang av tidligere mulighetsanalyse for Finnlandsmoan Industriområde  

 

Vedtaket ble fulgt opp av kommunens administrasjon, ved at rådgiver for plan og næring utarbeidet 

en ny mulighetsanalyse, med utgangspunkt i hvert enkelt punkt som fremgår av ovennevnte vedtak.8 

 

Kommunestyret vedtok i møte 7.12.2017, under sak 66/17, å garantere for låneopptak inntil 2,8 

millioner og å avsette inntil kr 500 000 til ny aksjekapital i Dyrøy Energi AS. Generalforsamlingen 

vedtok i sak 5/18, i møte 21.2.2018, å øke aksjekapitalen med kr 500 000. Som følge av dette ble 

det vedtatt å gjøre endringer i selskapets formålsangivelse i vedtektene § 3. Selskapets formål § 3 

ble til følgende: «Selskapet har som formål å drive produksjon og salg av energikraft basert på 

biobrensel samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Selskapet har et ikke 

økonomisk/allmennyttig formål 

 

Selskapets overskudd skal tillegges selskapets egenkapital. 

 

Det forutsettes ikke utbetalt aksjeutbytte til aksjonærene. Ved oppløsning av selskapet skal det ikke 

utbetales noe til aksjonærene utover den innbetalte aksjekapitalen. Overskudd ved oppløsning av 

selskapet forutsettes benyttet til andre allmennyttige formål innen kommunen etter 

generalforsamlingens forslag». 

 

Revisors vurdering 

Dyrøy kommunes eierskapsmelding inneholder den informasjonen som KS anbefaler. Revisors 

vurdering er at Dyrøy kommune til dels har oppfylt KS sin anbefaling nr. 1. Begrunnelsen for dette 

er at kommunen ikke årlig utarbeider en eierskapsmelding og den er ikke revidert etter at kommunen 

ble majoritetsaksjonær og formålsangivelsen til Dyrøy Energi AS ble endret. 

 

Revisors vurdering er at kommunen ikke har oppfylt kravet i eierskapsmeldingen om at 

eierskapsmeldingen skal oppdateres annet hvert år og gjennomgås grundig en gang i hver 

valgperiode samtidig med kommuneplanen. 

                                                 
8 Mulighetsanalysen er oversendt revisor, og dokumentet er datert 11.10.2016. 

190



KomRev NORD IKS Dyrøy Energi AS 

 

Side: 11 

 

 

4.1.4 Målformuleringer og verdidokumenter og etiske retningslinjer 

Revisors funn 

Som det fremkom i kapittel 4.1.3 ovenfor har ikke kommunen revidert eierskapsmeldingen etter at 

det er gjort endringer på eiersiden i Dyrøy Energi AS. 

 

Selskapets vedtekter inneholder formålet med selskapet. Selskapets formålsangivelse ble endret i 

2018. Ved endringen av formålet ble det lagt til presisering om at selskapet har et ikke-

økonomisk/allmennyttig formål, og at selskapets overskudd skal tillegges selskapets egenkapital. 

Videre fremkommer det i formålet at det forutsettes ikke utbetalt aksjeutbytte til aksjonærene, og 

ved oppløsning av selskapet skal det ikke utbetales noe til aksjonærene utover den innbetalte 

aksjekapitalen. Overskudd ved oppløsning forutsettes benyttet til andre allmennyttige formål i 

kommunen, etter generalforsamlingens forslag.  

 

I egenerklæringsskjema har eierrepresentant, daglig leder og styremedlemmer fått spørsmål om 

hvilke målformuleringer, verdidokumenter og etiske retningslinjer eierne har utarbeidet for 

selskapet, og som administrasjonen og styret forholder seg til. Eierrepresentanten har i sitt svar vist 

til eierskapsmeldingen. Administrasjonen og styret har opplyst at eierskapsmeldingen er 

retningsgivende for deres arbeid. Revisor legger dermed til grunn at eier ikke har utarbeidet andre 

dokumenter enn eierskapsmeldingen. Det er ikke laget etiske retningslinjer for selskapet. 

  

Revisors vurdering 

Dyrøy kommune har etter revisors vurdering ikke oppfylt KS sin anbefaling nr. 5 om at 

kommunestyret skal utarbeide og jevnlig bør revidere styringsdokumentene og avtalene som 

regulerer styringen av selskapet. 

 

Dyrøy kommunes mål med eierskapet fremkommer i selskapets vedtekter, slik som påkrevd 

gjennom kommunens eierskapsmelding. Kommunen har imidlertid ikke vurdert samtlige av de 

forhold som er listet opp i eierskapsmeldingen. Styret viser til at eierskapsmeldingen er 

retningsgivende for deres arbeid, men det er ikke utarbeidet etiske retningslinjer for selskapet. 

Revisors vurdering er dermed at eierskapsmeldingens krav om målformuleringer og etiske 

retningslinjer i liten grad er oppfylt av Dyrøy kommune.  

 

 

Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene som regulerer styringen av 

selskapet. 

Jf. KS-anbefaling nr. 5 

 

Dyrøy kommune skal ha et langsiktig og ansvarlig perspektiv på sitt eierskap i ulike selskap. Målet med eierskapet 

skal være tydelig, og gå fram av selskapsavtalen/vedtektene. Samfunnsansvar, åpenhet, likestilling og etikk må 

vurderes.  

 

Dyrøy kommune ønsker at etiske prinsipp og samfunnsansvarlig forretningsdrift blir forankret i selskap som 

kommunen eier eller har interesser i.  

 

Jf. Eierskapsmelding 2013 for Dyrøy kommune 
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4.1.5 Eierorganets sammensetning og fullmakter 

Revisors funn 

Ordføreren i Dyrøy kommune er eierrepresentant i generalforsamlinger i Dyrøy Energi AS. Ifølge 

eierrepresentanten gjennomføres ordinær generalforsamling hvert år. Varaordfører har møtt i 

generalforsamling i stedet for ordfører, på grunn av slektskapsforhold mellom tidligere styreleder i 

Dyrøy Energi AS og ordfører.9 En gjennomgang av protokoller fra generalforsamlinger viser at 

varaordfører var tilstede ved ordinær generalforsamling i 2016 og 2017, mens rådmannen var 

tilstede i 2018, som representant for kommunen. Revisor har fått oversendt fra eierrepresentanten 

kopi av fullmakt til rådmannen for generalforsamlingen i 2018. Ved ekstraordinær 

generalforsamling i 2018 deltok ordføreren10.  

 

En gjennomgang av protokoller fra generalforsamlinger, sett i sammenheng med kommunestyrets 

vedtak vedrørende Dyrøy Energi AS, viser at kommunestyrets vedtak har blitt fulgt opp av 

generalforsamlingen. Dette gjelder blant annet vedtak om kjøp av aksjer i selskapet, behandlet av 

kommunestyret i møte 16.6.2016, under sak 26/16, og vedtak om kommunal garanti, behandlet av 

kommunestyret i møte 7.12.2017, under sak 66/17. I forbindelse med valg av styre i 2016 traff 

formannskapet vedtak med anmodning om oppnevnelse av Rolf Espenes og Rolf Kastnes som 

henholdsvis styreleder og styremedlem11. Disse to ble enstemmig valgt inn til styret i Dyrøy Energi 

AS av generalforsamlingen i møte 25.11.2016. 

 

Revisors vurdering 

Ordfører er Dyrøy kommunes representant i generalforsamling i Dyrøy Energi AS og 

kommunestyrets vedtak er fulgt opp i representantskapet. Revisors vurdering er dermed at KS sin 

anbefaling nr. 7 er oppfylt. 

 

At varaordfører møter i generalforsamling i Dyrøy Energi, er i tråd med kommunens 

eierskapsmelding. En aksjeeier kan møte i generalsamling ved fullmektig, jf. aksjeloven § 5-2 (1). 

Fullmektigen skal legge fram skriftlig fullmakt, jf. aksjeloven § 5-2 (2). Det er således i tråd med 

aksjeloven å gi rådmannen fullmakt til å møte i generalforsamling for ordfører. Etter revisors 

vurdering er det også i tråd med kommunens eierskapsmelding at ordfører gir fullmakt til andre. 

Etter revisors vurdering er kommunens krav i eierskapsmeldingen om eierorganets sammensetning 

oppfylt. 

 

Etter revisors vurdering er kravet i eierskapsmeldingen om at ordføreren skal innhente mandat fra 

kommunestyret i andre saker enn ordinære generalforsamlingssaker, oppfylt.  

                                                 
9 Tidligere styreleder Rolf Espenes og ordfører Marit Alvig Espenes er far og datter.  
10 På dette tidspunktet var ikke Rolf Espenes lengre styreleder 
11 Kommunestyret har i sak 15/11 delegert til formannskapet å fremme forslag til styremedlem i Dyrøy Energi 

Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret oppnevner sentrale folkevalgte 

som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets 

vedtak. 

Jf. KS-anbefaling nr. 7 

 

Ordføreren er Dyrøy kommune sin eierrepresentant under generalforsamlinger i aksjeselskap. Varaordføreren kan 

møte i stedet for ordføreren. I selskap hvor kommunen eier mer enn 30 % av aksjene skal Dyrøy kommune alltid 

være representert under generalforsamlinger. Ordføreren vurderer selv behovet for å være til stede i selskap hvor 

kommunen har mindre eierandel. I andre saker enn ordinære generalforsamlingssaker i henhold til aksjeloven skal 

ordføreren innhente mandat fra kommunestyret. 

Jf. Eierskapsmelding 2013 for Dyrøy kommune 
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4.1.6 Opplæring av folkevalgte representanter 

Revisors funn 

Dyrøy kommune har gjennom egenerklæringsskjema informert om at det ikke er etablert 

obligatorisk opplæring i eierstyring eller gitt informasjon om eierstyring til folkevalgt 

eierrepresentant.  

 

Revisor har gjennomgått protokoller fra kommunestyremøter fra og med konstituerende 

kommunestyremøte 12.10.2015, og kan ikke se at status for de kommunalt eide selskapene har blitt 

behandlet samlet. Kommunestyret har imidlertid behandlet følgende saker vedrørende Dyrøy Energi 

AS konkret, i løpet av årene 2015-2018: 

 

• Møte 16.06.2016, sak 26/16 om kjøp av aksjer i selskapet 

• Møte 15.12.2016, sak 69/18 om plan for selskapskontroll 2016-2019    

• Møte 07.12.2017, sak 66/17 om søknad om kommunal bistand 

• Møte 26.04.2018, sak 12/18 om kommunal garanti 

• Møte 21.06.2018, sak 38/18 om eierstruktur og etablering av avtale med selskapet 

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering har Dyrøy kommune ikke oppfylt KS sin anbefaling nr. 1 om obligatoriske 

kurs og krav i kommunens eierskapsmelding om opplæring. 

 

 

Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs eller eierskapsseminarer. Den 

første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye 

kommunestyret tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene.  

Jf. KS-anbefaling nr. 1 

 

Dyrøy kommune skal gjennomføre opplæring i eierstyring i forbindelse med den obligatoriske folkevalgt-

opplæringen etter hvert kommunestyrevalg. 

Jf. Eierskapsmelding 2013 for Dyrøy kommune 
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4.1.7 Generalforsamling 

Revisors funn 

Vedtektene for selskapet inneholder ikke bestemmelser om innkallingsfrist. Det er ikke informasjon 

som tilsier at kommunen har vurdert om dette skal foreslås inntatt i selskapets vedtekter. 

 

Revisor har fått oversendt innkallinger til og protokoller fra generalforsamlinger gjennomført i 

2016, 2017 og 2018. Alle innkallingene er signert av styreleder, og innkallingene til 

generalforsamling er dermed forestått av selskapet styre. Av innkallingene til møtene i 

generalforsamlingen fremgår det at årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er vedlagt.  

 

Den 10.11.2016 ble det sendt innkalling til ordinær generalforsamling 25.11.2016. For 

generalforsamlingen 23.8.2017, er innkallingen datert 21.6.201612. Innkallingen for 2018 er datert 

5.7.2018, fire dager før møtet 09.07.2018.   

 

Av protokollene fremgår at de som har møtt som representant for Dyrøy kommune, tidligere 

varaordfører Stig Stokkland og rådmann Tore Uthaug, har fremlagt fullmakt. Kopi av fullmakt for 

generalforsamling i 2018 er også fremlagt for revisor. Fullmakten er datert og underskrevet av 

ordfører.  

 

Revisors vurdering 

Aksjeloven inneholder blant annet krav til at innkalling til generalforsamling gjøres av styret. Det 

er styret i Dyrøy Energi AS som har kalt inn til selskapets generalforsamlinger. Som følge av dette 

– herunder at det ikke har vært kommunen eller daglig leder i selskapet som har forestått dette – er 

revisors vurdering at Dyrøy kommune på dette punkt har oppfylt KS sin anbefaling nr. 8.  Etter 

revisors vurdering har imidlertid kommunen ikke oppfylt anbefalingen fra KS om å innta 

bestemmelse om innkallingsfrist i vedtektene.  
 

Aksjeloven § 5-2 om møteretten i generalforsamling er etter revisors vurdering oppfylt. 

 

                                                 
12 Innkallingene til ordinær generalforsamling 25.11.2016 og 23.8.2017 som revisor var forelagt var begge datert 

21.6.2016. Daglig leder har imidlertid dokumentert at dette ikke var tidspunktet innkallingen til førstnevnte faktisk ble 

gjort.  

De formelle eiermøtene er generalforsamling. Det er styret som innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør 

tas inn i vedtektene, slik at det tas hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker.  

 

Jf. KS-anbefaling nr. 8 

 

Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Møteretten 

kan ikke begrenses i vedtektene. Fullmektigen skal legge frem skriftlig fullmakt, og fullmakten skal være signert 

og datert.  

Jf. aksjeloven § 5-2 

 

Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet holde ordinær generalforsamling.  

 

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 

1) godkjennelse av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder utdeling av utbytte, 

2) andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.  

 

Årsregnskapet og eventuell årsberetning og revisjonsberetning skal senest en uke før generalforsamlingen sendes 

til hver aksjeeier med kjent adresse.  

 Jf. aksjeloven § 5-5 
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I 2016 og 2017 ble årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning sendt ut innenfor de frister 

som følger av aksjeloven § 5-5. Etter revisors vurdering ble dermed krav i aksjeloven § 5-5 oppfylt. 

For 2018 er revisors vurdering at aksjeloven § 5-5 ikke er fulgt, jf. bestemmelsens krav om 

utsendelse av dokumenter senest en uke før generalforsamling.   

 

 

4.1.8 Eiermøter og oppfølging utenfor generalforsamling  

Revisors funn 

I egenerklæringsskjema har revisor stilt spørsmål til eierrepresentanten i selskapet om hvorvidt det 

er utarbeidet rutiner for rapportering til eierne av virksomheten. Eierrepresentanten har opplyst at 

det utenom ordinær generalforsamling jevnlig rapportertes til formannskapet som næringsutvalg. 

Ellers er det god og jevn dialog om driften mellom styret og rådmann, samt styret og 

ordfører/varaordfører. Styreleder skal flere ganger ha bedt om å få møte i formannskapet og har 

også møtt der flere ganger. I tillegg oversendes protokoll fra alle styremøter til Dyrøy kommune.  

 

På spørsmål om hva slags eieroppfølging av selskapet som skjer utover deltakelse på 

generalforsamlinger, har styret i sitt egenerklæringsskjema presisert at Dyrøy kommune har vært 

representert i styret til enhver tid.13 I månedene før september 2018 opplyses det å ha vært nær 

kontakt med nytilsatt rådmann, Tore Uthaug. Rådmannen og enhetsleder teknisk etat har blant annet 

deltatt som observatør på styremøtene.  

 

I oppstartsmøte med daglig leder i Dyrøy Energi AS spurte revisor om hvordan selskapet opplever 

oppfølgingen fra og samarbeidet med kommunen14. Daglig leder informerte om at det har vært litt 

frustrerende, men at kommunen nå ser ut til å forstå at de må ta en større styring i selskapet. Daglig 

leder har også vist til at han er forpliktet til å følge aksjelovens bestemmelser med hensyn til daglig 

drift, og at det kan komme i et motsetningsforhold til kommunale vedtak/ønsker. Det påpekes 

spesielt at det er problematisk at styreleder og styremedlemmene har vært engasjert etter 

dugnadsprinsippet, og dermed ikke har mottatt godtgjørelser eller honorarer for den jobben som har 

blitt gjort15.  

 

Som opplistet i punkt 4.1.6 har kommunestyret behandlet følgende saker vedrørende Dyrøy Energi: 

• Sak 26/16 om kjøp av aksjer i selskapet 

• Sak 69/18 om plan for selskapskontroll 2016-2019    

• Sak 66/17 om søknad om kommunal bistand 

• Sak 12/18 om kommunal garanti 

• Sak 38/18 om eierstruktur og etablering av avtale med selskapet 

                                                 
13 Tidligere styreleder, Rolf Espenes, var tidligere ordfører i Dyrøy kommune.  
14 Oppstartsmøtet ble avholdt 10.7.2018. 
15 Rapporten pkt. 4.1.11 omhandler vurderinger av styregodtgjørelse 

KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet. 

Et eiermøte er et møte mellom representanter fra kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet.  

 

Jf. KS-anbefaling nr. 6 

 

Dyrøy kommune skal ha et klart skille mellom de politiske funksjonene som utøves i kommunalt valgte organ, og 

selskapsfunksjonene som utøves i selskapenes styrende organ. I saker til generalforsamlingen hvor det kreves en 

forutgående politisk avklaring, skal kommunens forvaltningsregler for saksforberedelse og saksutsendelse følges. 

 

Jf. Eierskapsmelding 2013 for Dyrøy kommune  
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Formannskapet har, etter fullmakt fra kommunestyret, behandlet sak om oppnevnelse av 

styremedlemmer. Det fremkommer i innkalling til samtlige av de politiske møtene at disse sakene 

skal til behandling, og det er laget saksfremlegg.  

 

Kommunestyret vedtok i møte 21.6.2018 å gi rådmannen fullmakt til å vurdere eierstrukturen i 

selskapet, samt til å etablere en avtale med selskapet hvor kommunen blant annet overtar 

administrative oppgaver. 

 

Revisors vurdering 

Med grunnlag i de beskrivelsene som er gitt om kommunikasjon mellom kommunen og selskapet 

utenom generalforsamlinger, er revisors vurdering at KS sin anbefaling nr. 6 er oppfylt. 

 

Etter revisors vurdering har Dyrøy kommune oppfylt krav i kommunens eierskapsmelding om at 

det skal være et klart skille mellom de politiske funksjonene som utøves i kommunalt valgte organ, 

og selskapsfunksjonene som utøves i selskapenes styrende organ. Vi har ikke avdekket saker som 

tilsier at dette skillet ikke er overholdt. 

 

Etter revisors vurdering er også kravet i kommunens eierskapsmelding om at i saker til 

generalforsamlingen hvor det kreves en forutgående politisk avklaring, skal kommunens 

forvaltningsregler for saksforberedelse og saksutsendelse følges, oppfylt. Vurderingen bygger på at 

sakene fremkommer i innkallinger og er utredet i forkant av det politiske møtet. Vi har ikke vurdert 

den konkrete saksforberedelsen eller hvorvidt sakene er tilstrekkelig opplyst.  

 

4.1.9 Styrevalg 

Revisors funn 

Det er ikke vedtektsfestet bruk av valgkomite. Revisor har ikke informasjon som tilsier at Dyrøy 

kommune har vurdert å foreslå dette vedtektsfestet. 

 

Formannskapet skulle i møte 29.9.2018 behandle sak om valg til styret i Dyrøy Energi AS. Saken 

ble vedtatt utsatt til formannskapets møte i oktober. Det ble også i septembermøtet vedtatt at sak om 

valg til styret skulle ses i sammenheng med oppfølgingen av kommunestyrets sak 26/16 pkt. 2 som 

var anmodning om eierskapsstrategi for selskapet herunder mulighetsanalyse. Formannskapet 

behandlet i sak 92/16, i møte 19.10.2016, sak om oppnevnelse av styremedlem. Sak 91/16 – som 

ble behandlet i samme møte – inneholdt blant annet mulighetsanalysen som kommunestyret hadde 

bestilt. 

Ved valg av styre til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomite. 

 

Funksjonen som valgkomité for styreutnevnelse skal utøves av formannskapet. Formannskapet fremmer innstilling 

til kommunestyret. I forkant forbereder rådmannen etter ønske fra valgkomitéen kriterier for styrets komplementære 

kompetanse. Før valgkomitéen (formannskapet) fremmer sin innstilling, skal kompetansebehovet være drøftet med 

styrelederen. 

 

KS-anbefaling nr. 10 og Eierskapsmelding 2013 for Dyrøy kommune 

 

Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske varamedlemmer benyttes for å sikre 

kontinuitet og kompetanse i styret. 

 

Dyrøy kommune skal som hovedregel ha ordninger med numerisk valg av vararepresentanter. 

 

KS-anbefaling nr. 14 og Eierskapsmelding 2013 for Dyrøy kommune 
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Rådmannen fremla ikke forslag til vedtak, men forutsatte at formannskapets medlemmer fremmet 

forslag til kandidater i møtet. Formannskapet vedtok å kreve at kommunen har to styremedlemmer, 

og at Dyrøy kommune som majoritetseier innehar styreledervervet. Formannskapet vedtok også å 

anmode om at følgende styremedlemmer ble valgt: Rolf Espenes som styreleder og Rolf Kastnes 

som styremedlem. 

 

Revisor har ikke opplysninger om styreleder var involvert i drøftelser av kompetansebehovet til 

styret. 

 

Det ble ikke fremmet forslag til varamedlemmer til styret. 

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering har Dyrøy kommune ikke oppfylt KS sin anbefaling nr. 10 om å 

vedtektsfeste bruk av valgkomite. Formannskapet har imidlertid utøvd rollen som valgkomite. 

Revisors vurdering er dermed at kravet i kommunens eierskapsmelding om at funksjonen som 

valgkomité for styreutnevnelse skal utøves av formannskapet er oppfylt. 

 

KS sin anbefaling nr. 14 og kravet i eierskapsmeldingen om å ha ordning med numerisk valg av 

vararepresentanter er etter revisors vurdering ikke oppfylt av Dyrøy kommune.  

 

4.1.10 Styrets sammensetning og kompetanse  

Revisors funn 

Ved styrevalget, behandlet av generalforsamlingen 25.11.2016, ble Rolf Espenes og Rolf Kastnes 

valgt, i tillegg til Tor Helge Sørensen og Håvard Ås-Hansen. Styreleder Espenes trakk seg fra sitt 

verv i generalforsamling 9.7.2018. Det er ikke gjort nytt i etterkant av dette. Før tidligere styreleder 

fratrådte ved generalforsamling 9.7.2018 var det altså en styreleder og tre styremedlemmer, hvorav 

alle var menn. Etter 9.7.2018 består styret av kun to styremedlemmer, begge menn. Det er ikke 

oppnevnt vararepresentanter. Kommunens rådmann eller underordnede er ikke blant styrets 

medlemmer.  

Selskapets styre skal ha minimum tre medlemmer og maksimalt fem styremedlemmer etter generalforsamlingens 

nærmere beslutning.   

         Jf. selskapets vedtekter 

 

Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskaps virksomhet. Det 

anbefales at kommunen sikrer opplæring av styremedlemmene. 

 

Den samlede kompetansen i styret skal vurderes i forhold til selskapets spesifikke formål. Et styre skal både ha den 

nødvendige kompetanse til å følge opp eierens forventninger, generell ledelseskompetanse, og kompetanse innen 

selskapets virksomhetsområder. I forkant forbereder rådmannen styringsrammer etter ønsker fra valgkomitéen. 

 

Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon. 

Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 

 

Når det er aktuelt å velge ledende politikere inn i selskapsstyrer, skal det foretas en særskilt vurdering av hvilke 

habilitetsproblem som kan oppstå. 

 

Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. Rådmannen eller hans underordnede skal ikke sitte i styre 

for selskap der kommunen har eierinteresser.  

 

Jf. KS-anbefalinger nr. 9, 11 og 15 og Eierskapsmelding 2013 for Dyrøy kommune 
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I saksfremlegget til formannskapets sak 92/16, i møte 19.10.2016, som gjaldt oppnevnelse av 

styremedlemmer i 2016 vises det til at rådmannen og hans underordnede ikke skal sitte i selskap der 

kommunen har eierinteresser. Det inngår ikke drøftelser av hvilken kompetanse medlemmer i styret 

i Dyrøy Energi AS bør inneha. Kjønnsrepresentasjon er ikke drøftet. Det inngår ikke drøftelser av 

om det kan oppstå habilitetsproblematikk som følge av at foreslått styreleder til Dyrøy Energi er far 

til kommunens eierrepresentant i selskapet. 

 

På spørsmål om hvilke kriterier som gjelder for valg og sammensetning av styret, har 

eierrepresentanten henvist til eierskapsmeldingen kapittel 3. I eierskapsmeldingen kapittel 3 fremgår 

de samme kriterier som revisor har utledet i tekstboks ovenfor. Eierskapsmeldingen er vedtatt i 

2013, og den har ikke blitt revidert i etterkant av at Dyrøy kommune kjøpte Troms Kraft Produksjon 

AS sine aksjer i 2016.  

 

Daglig leder har i egenerklæringsskjemaet opplyst at det tidligere (før generalforsamling 9.7.2018) 

var tilknytning mellom nærstående blant selskapets styre og eier. Daværende styreleder Rolf 

Espenes og ordfører Marit Alvig Espenes, som er Dyrøy kommunes eierrepresentant, er far og 

datter. Marit Alvig Espenes ble ordfører – og dermed eierrepresentant – i 2015.  

 

Som følge av tilknytningen mellom tidligere styreleder og ordfører, har varaordfører møtt i 

generalforsamling i stedet for ordfører. Ettersom styreleder trakk seg ved generalforsamling i 2018, 

er det ikke lengre slik tilknytning. En gjennomgang av protokollene fra generalforsamlinger og 

ekstraordinære generalforsamlinger i perioden 2016 til 2018 viser at tidligere varaordfører Stig 

Stokkland og rådmann Tore Uthaug har møtt på vegne av Dyrøy kommune. Ved ekstraordinær 

generalforsamling, 21.2.2018, møtte ordfører på vegne av kommunen.   

 

Revisors vurdering 

Krav i selskapets vedtekter om antallet styremedlemmer er i skrivende stund ikke oppfylt. 

 

Revisor kan ikke se at kompetanse eller kjønnsrepresentasjon er vurdert av Dyrøy kommune i 

forbindelse med valg av styremedlemmer. Det er ikke gitt opplæring. Revisors vurdering er dermed 

at Dyrøy kommune ikke har oppfylt KS sin anbefaling nr. 9 om sammensetningen av styret. 

Kravene om dette i kommunens eierskapsmelding er dermed heller ikke oppfylt. 

 

Øvrige krav i kommunens eierskapsmelding om å foreta drøftelser av kompetanse i forhold til 

selskapets spesifikke formål er etter revisors vurdering ikke oppfylt av Dyrøy kommune. 
 

Dyrøy kommune har ikke oppfylt KS sin anbefaling nr. 11 om kjønnsmessig balanse i styret.  

 

Dyrøy kommune har oppfylt KS sin anbefaling nr. 15 om at ordfører og rådmann ikke bør sitte i 

styret i selskapet. Også eierskapsmeldingens krav om at rådmann og hans underordnede ikke skal 

sitte i selskapet styre er oppfylt.  

 

På tidspunktet Rolf Espenes ble foreslått som styreleder var Marit Alvig Espenes ordfører og 

eierrepresentant. I kommunens eierskapsmelding er det krav om at særskilt vurdering av hvilke 

habilitetsproblem som kan oppstå når det er aktuelt å velge ledende politikere inn i selskapsstyrer. 

Bestemmelsen får ikke direkte anvendelse, men bestemmelsen ble likevel relevant da Rolf Espenes 

ble innstilt som styremedlem av formannskapet. Revisor har ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt 

det ble gjort særskilte habilitetsvurderinger i denne forbindelse, men habilitetsproblemet har i 

praksis blitt håndtert. 
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4.1.11 Godtgjøring til styremedlemmer 

Revisors funn 

Eierskapsmeldingen ble lagt fram for kommunestyret 7.10.2013, i sak 53/13. Det fremkommer ikke 

opplysninger i denne saken eller i selve eierskapsmeldingen om godtgjøring av styreverv. 

 

I egenerklæringsskjemaet har styremedlemmene opplyst at de ikke mottar godtgjørelser eller 

honorarer. Spørsmålet om styrehonorar ble behandlet i styremøte 21.2.2018, under sak 04/18. Ifølge 

referatet ønsket styreleder å få vurdert styrehonorar, samt dekning av tapt arbeidsfortjeneste og 

reisekostnader i forbindelse med møtedeltakelse. Styret vedtok at saken skulle framlegges 

generalforsamlingen. I ekstraordinær generalforsamling samme dag ble det vedtatt at 

styremedlemmer skal ha styrehonorar og dekning for tapt arbeidsfortjeneste. Honorarets størrelse 

ble vedtatt behandlet som egen sak på ordinær generalforsamling i 2018. Revisor har mottatt 

protokoll fra ordinær generalforsamling i 2018, og styrehonorarets størrelse står ikke på agendaen. 

Revisor legger derfor til grunn at generalforsamlingens vedtak i ekstraordinær generalforsamling 

21.2.2018 ikke er fulgt opp, samt at styremedlemmene fortsatt ikke mottar honorar eller andre 

godtgjørelser.  

 

Revisors vurdering 

Dyrøy kommune har ikke oppfylt KS sin anbefaling nr. 18 og krav i kommunens egen 

eierskapsmelding om at det bør foretas en prinsipiell diskusjon om styregodtgjørelse. 

 

 

  

Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell diskusjon om godtgjøring av 

styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets fastsetting av styrehonorar. 

 

     Jf. KS- anbefaling nr. 18 

 

En prinsipiell diskusjon bør foretas i forbindelse med eierskapsmeldinger, og den faste godtgjørelsen til 

styremedlemmer skal både reflektere selskapets kompleksitet og omfang, og lønns- og godtgjørelsesnivået i Dyrøy 

kommune.  

 

Jf. Eierskapsmelding 2013 for Dyrøy kommune 
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4.1.12 Strategier/retningslinjer/instrukser fra eierne til styret 

Revisors funn 

Evaluering av styrets arbeid har ifølge styremedlemmene ikke blitt prioritert. Ifølge 

eierrepresentanten gjøres det ikke evalueringer av styret. Det er ikke utarbeidet styreinstruks. 

 

Dyrøy formannskap som næringsutvalg vedtok i møte 22.2.2017 at tiltakskonsulenten i Dyrøy 

kommune, Frank Moldvik, kunne ha verv som forretningsfører/daglig leder i Dyrøy Energi AS.16 

Saken ble behandlet i styremøte i selskapet 10.1.2017. Revisor har fått oversendt avtalen mellom 

Dyrøy kommune og Dyrøy Energi AS om samarbeidet mellom kommunen og selskapet. Avtalen er 

datert 3.5.2017. Av avtalen fremkommer det at vervet innebærer at tiltakskonsulenten får et 

koordineringsansvar for videre drift av selskapet. Arbeidsmengden er antatt å ville variere, men 

anslås å utgjøre 5-10 % av stillingen som tiltakskonsulent. Oppdraget hadde tiltredelsesdato 

1.1.2017 og skulle i utgangspunktet vare til 31.12.2017. Arbeidstimer tilknyttet oppdraget for Dyrøy 

Energi AS registreres på vanlig måte i kommunens system, og timene skal være utgangspunkt i 

beregningen av fremtidige eventuelle aksjeutvidelser eller tilbakebetaling for Dyrøy Energi AS. 

Dyrøy Energi AS utbetaler således ikke honorar eller lønn til Frank Moldvik. I avtalen er det 

presisert at Frank Moldvik vil være inhabil som næringsrådgiver i søknader fra selskapet, ettersom 

selskapet vil være part i saken. Det fremkommer i protokollen fra styremøtet at Vigdis Regnskap 

har disposisjonsrett over selskapets konti.     

 

I egenerklæringsskjema til daglig leder har revisor spurt om hvorvidt det er utarbeidet instruks fra 

styret til daglig leder. Daglig leder henviste til avtalen mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Energi 

AS, vedtatt i formannskapet som næringsutvalg 22.2.2017. Han opplyste at han ikke har noen 

fullmakter, og at han i hovedsak koordinerer styrets oppgaver. Styreleder attesterer faktura, og 

Vigdis Regnskap AS utbetaler etter attestasjon. Saksbehandling og inngåelse av avtaler har frem til 

9.7.2018 vært foretatt av tidligere styreleder, Rolf Espenes. At daglig leder ikke innehar fullmakter 

bekreftes i egenerklæringsskjema fra styremedlemmene. På spørsmål om hvordan styret praktiserer 

                                                 
16 Frank Moldvik innehar i dag stilling som rådgiver for plan og næring. Da han startet i kommunen i 1990 var 

stillingsbetegnelsen «tiltakskonsulent». Tiltakskonsulenten bistår næringslivet ut fra deres behov. Han er ofte den første 

personen som nyetablerere tar kontakt med, og da bistår han med å etablere bedriften, utarbeide forretningsplaner, søke 

ekstern bistand hos for eksempel bank eller Innovasjon Norge, føre prosjektregnskap ol. Han er også saksbehandler i 

næringssaker overfor formannskap og kommunestyre.    

Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål. Eier bør også anbefale 

styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner 

for å sikre nødvendig kompetanse.  

 

For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret anbefales det at styret etablerer følgende rutiner: 

 

• Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern ansvars- og 

oppgavefordeling. 

• Foretar en egenevaluering hvert år. 

• Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om ansvar, 

oppgaver og rollefordeling. 

• Gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver. 

• Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. 

• Gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport. 

Jf. KS-anbefaling nr. 12 

 

Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer for selskapsdriften. 

  

Jf. KS-anbefaling nr. 19 
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oppfølging av daglig leder, viste også styremedlemmene til formannskapets vedtak i møte 

22.2.2017. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra daglig leder og styremedlemmene legger revisor 

til grunn at det ikke er utarbeidet instruks for daglig leder med vekt på intern ansvars- og 

oppgavefordeling, utover det som fremkommer av avtalen mellom formannskapet som 

næringsutvalg og Dyrøy Energi AS.  

 

Revisor har fått oversendt årsrapporter for 2016 og 2017. Rapportene inneholder blant annet 

informasjon om økonomisk resultat, utvikling og drift, samt tiltak som er iverksatt foregående år. 

Styret har ikke utarbeidet møteplaner. 

 

Kommunen har inntatt i eierskapsmeldingen sin krav om at styret står ansvarlig for at etiske 

retningslinjer blir utarbeidet og fulgt opp. Det er ikke utarbeidet etiske retningslinjer. 

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering har Dyrøy kommune i liten grad oppfylt KS sin anbefaling nr. 12 om å gi 

retningslinjer til styret. Dette begrunner vi i at det ikke er påsett at det er fastsatt møteplan eller 

styreinstruks, gjort evalueringer av styret eller gitt opplæring. Det er i tråd med anbefalingen 

utarbeidet årsrapporter for selskapet. Selv om det ikke er utarbeidet en egen instruks for daglig leder 

er vedkommendes oppgaver og ansvar definert, jf. avtale mellom kommunen og selskapet.  

 

KS sin anbefaling nr. 19 om eiers ansvar om å sikre nødvendig kompetanse i styret og påse at 

selskapets styre utarbeider etiske retningslinjer er i liten grad oppfylt. Kommunen har satt krav om 

dette i eierskapsmeldingen, men ikke påsett at dette er fulgt opp i Dyrøy Energi AS, jf. også neste 

kapittel. 

4.2 Styret 

4.2.1 Etiske retningslinjer 

Revisors funn 

I egenerklæringsskjema har styremedlemmene i Dyrøy Energi AS opplyst at kommunen har 

utarbeidet egne strategier og retningslinjer for styret i eierskapsmeldingen. På spørsmål om hvilke 

målformuleringer, verdidokumenter og etiske retningslinjer styret forholder seg til, har 

styremedlemmene vist til at eierskapsmeldingen har vært retningsgivende for styrets arbeid. På 

bakgrunn av styrets tilbakemelding legger revisor til grunn at styret ikke har utarbeidet etiske 

retningslinjer for selskapsdriften, utover det som fremkommer av eierskapsmeldingen. 

 

Revisors vurdering 

Eierskapsmeldingens krav om at styret skal utarbeide etiske retningslinjer er ikke oppfylt. 

 

 

Styret står ansvarlig for at etiske retningslinjer blir utarbeidet og fulgt opp. 

 

Jf. Eierskapsmelding 2013 for Dyrøy kommune 
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4.2.2 Habilitetskonflikter 

Revisors funn 

Det foreligger ikke rutiner om håndtering av habilitetskonflikter. En gjennomgang av møtereferater 

fra styremøter avholdt fra og med 25.11.2016 til 09.07.2018 viser at det ikke har vært tilfeller hvor 

styremedlemmer har fratrådt behandlingen av en konkret sak som følge av inhabilitet. Revisor har 

ikke gjort undersøkelser om hvorvidt det faktisk har vært inhabilitet hos noen av styremedlemmene.    

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering er KS anbefaling nr. 15 om å etablere faste rutiner for håndtering av 

habilitetskonflikter ikke oppfylt.  

 

Revisor har ikke grunnlag – men heller ikke holdepunkter – for å vurdere hvorvidt det kan ha vært 

inhabilitet i noen av styrets saker, jf. aksjeloven § 6-27 (1). 

 

4.2.3 Styreervervsregister 

Revisors funn 

Søk på www.styrevervregisteret.no viste at ingen av de styremedlemmene i Dyrøy Energi AS som 

kommunen har foreslått og fått valgt til selskapets styre, er registrert i KS sitt styrevervregister. 

Dette bekreftes i egenerklæringsskjema fra styremedlemmene.   

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering er KS sin anbefaling nr. 17 ikke oppfylt. 

  

Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på www.styrevervregisteret.no. 

 

Jf. KS-anbefaling nr. 17 

Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter 

 

Jf. KS-anbefaling nr. 15 

 

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen 

del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse 

i saken. Det samme gjelder for daglig leder. 

Jf. aksjeloven § 6-27 (1) 
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4.3 Avtalemessige og juridiske forhold 
I egenerklæringsskjemaene har både daglig leder og styremedlemmene besvart spørsmålene knyttet 

til avtalemessige og juridiske forhold. Følgende fremkom av deres tilbakemeldinger: 

 

• Dyrøy Energi AS har låneavtaler med Kommunalbanken, Innovasjon Norge og Dyrøy 

kommune. 

• Selskapet er forsikret gjennom Dyrøy kommune i KLP. Det er ifølge styremedlemmene ikke 

etablert styreansvarsforsikring.  

• Selskapet har ikke pågående tvister, verken med samarbeidspartnere, ansatte eller for 

domstolene.  

• Styret har opplyst at det ikke er utarbeidet rutiner for håndtering av varsler og 

konflikthåndtering. 

• Det er ikke mottatt pålegg eller andre plikter fra offentlige instanser, og det er ingen 

uoppgjorte skatte- eller merverdiavgiftskrav.  

• Ifølge både daglig leder og styremedlemmene er ikke regelverket om offentlige anskaffelser 

aktuelt for selskapet.  

 

I referat fra styremøte 9.7.2018, under sak 8/18, fremgår det at rådmannen skal foreta nærmere 

avklaringer av selskapets forhold til anskaffelsesregelverket.  

4.4 Økonomiske forhold og fremtidsutsikter 
Som nevnt i kapittel 1.2 er det en pågående kommunal prosess for å sikre selskapets videre drift. 

 

Av årsrapportene for 2016 og 2017 følger det at hele aksjekapitalen er tapt. I årsrapporten for 2016 

fremgår det at følgende tiltak ble iverksatt for å sikre videre drift:  

 

• Eierne ble bedt om å gå inn med mer aksjekapital 

• Banken innvilget avdragsfrihet for en periode 

• Etter driftsstans som følge av gasseksplosjon måtte kjelen i anlegget repareres, og det var 

igangsatt forhandlinger med forsikringsselskapet om oppgjør. Selskapet ble innvilget kr 

150 000 i (foreløpig) avbruddsgodtgjørelse 

• Det skulle fremmes forslag til generalforsamlingen om gjenoppbygging av kjelen for 

forsikringssummen, eventuelt foretas nyanskaffelse dersom egenkapital kunne sikres og 

lån/tilskudd fra Enova ble innvilget      

 

I årsrapporten for 2017 fremkommer det at aksjekapitalen ble økt med kr 500 000 i 2018, for å sikre 

driften inneværende år. Selskapet hadde havari på fyrkjelen i biobrenselanlegget i 2017, og det har 

ikke vært drift i anlegget siden andre halvår i 2017. Styremedlemmene har i egenerklæringsskjemaet 

opplyst at det er installert to gasskjeler for å ivareta 100 % drift ved bortfall av biovarme. Kjelene 

har blitt anskaffet gjennom nettverket til styremedlemmene, og er gitt vederlagsfritt fra Statkraft 

Varme Harstad til Dyrøy Energi AS. Daglig leder har forklart at anlegget per august 2018 blir drevet 

med gass som energibærer, og at det ikke gir tilstrekkelig inntjening. Målsetningen er at selskapet 

snarest mulig skal driftes med flis som energibærer.  

 

Av møtereferat fra styremøte avholdt 9.7.2018 fremkommer kommunal anmodning om å stoppe de 

planlagte investeringene på flisanlegget, i påvente av at rådmannen følger opp kommunestyrets 

vedtak i sak 38/18, i møte 21.6.2018. I vedtaket fikk rådmannen, som nevnt i kapittel 1.2, fullmakt 
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til å vurdere eierstrukturen i selskapet, samt etablere avtale med selskapet om at kommunen skal 

påta seg drift, vedlikehold og administrative oppgaver.  
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5 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 
Dyrøy kommune har utarbeidet en eierskapsmelding. Meldingen inneholder den informasjon, tema 

og drøftinger som anbefalt av KS. Meldingen er imidlertid ikke revidert i henhold til KS sine 

anbefalinger og kommunens egne krav om revidering, jf. eierskapsmeldingen. Herunder har 

eierskapsmeldingen ikke blitt revidert etter at Dyrøy kommune kjøpte aksjer fra Troms Kraft 

Produksjon AS, og dermed ble største aksjonær i selskapet.  

 

Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen. Ordfører – eller den som har møtt 

(varaordfører og rådmann) – har utøvd eierinteressene i samsvar med kommunestyrets vedtak. Blant 

annet er sak om styrevalg behandlet av formannskapet i forkant av behandling i 

generalforsamlingen.  

 

Dyrøy kommune har ikke innført obligatorisk opplæring eller eierseminar. 

 

Det er ikke for Dyrøy Energi AS vedtektsfestet bruk av valgkomite, men formannskapet har i tråd 

med kommunens eierskapsmelding vært valgkomite. Ved utnevnelse av styremedlemmer til Dyrøy 

Energi er ikke styrets kompetansebehov i forhold til selskapets formål drøftet. Det er ikke sikret 

kjønnsrepresentasjon i styret, og det er ikke utnevnt varamedlemmer til styret. Det er ikke gitt 

opplæring til styret. Spørsmålet om godtgjørelse er ikke avklart.  

 

Det er ikke fastsatt styreinstruks eller utarbeidet etiske retningslinjer for selskapsdriften. For daglig 

leder er ansvar og oppgaver definert i avtale mellom kommunen og selskapet. Styret har ikke utført 

egenevalueringer eller fastsatt møteplan. Det foreligger ikke faste prosedyrer for å håndtere mulige 

habilitetskonflikter. Styremedlemmenes verv i selskapet er ikke blitt registrert i styrevervregisteret.  

 

Det er kommunikasjon mellom kommunen og selskapet utenfor generalforsamling, slik som 

anbefalt av KS. Det gis også informasjon om selskapet gjennom årlige meldinger om selskapets 

drift og resultater. Kommunestyret har behandlet flere saker om selskapet. I 2018 ble rådmannen 

bedt om å vurdere eierstrukturen i selskapet. 

 

Revisors konklusjoner er at: 

1. Dyrøy kommune til dels fører kontroll med sine eierinteresser i Dyrøy Energi AS 

2. Dyrøy kommune til dels utøver sine eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak 

og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse 
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6 HØRING 
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 15 at et selskap som er omfattet av selskapskontrollen, og 

den som utøver kommunens eierfunksjon, alltid skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de 

forhold som omtales i rapporten. Revisor sendte 13.11.2018 rapporten på høring til kommunens 

eierrepresentant og til selskapet v/daglig leder. Revisor fikk 14.11.2018 tilbakemeldinger fra daglig 

leder. Han sendte også rapporten til uttalelse til selskapets styrerepresentanter.  

 

Revisor har, som følge av tilbakemeldinger fra daglig leder, gjort enkelte presiseringer i 

vurderingene. Styret hadde møte 10.12.2018, og vi fikk tilbakemelding fra daglig leder om at styret 

slutter seg til de uttalelser som daglig leder har gitt til revisor tidligere, og som de fortløpende har 

fått kopi av.  

 

Eierrepresentants uttalelse er inntatt i sin helhet nedenfor: 
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7 ANBEFALING 
Med bakgrunn i våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Dyrøy kommune å 

videreutvikle rutinene for oppfølging og kontroll av sine eierinteresser i Dyrøy Energi AS. 
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8 REFERANSER 
• Temaplan Energi og miljø, Dyrøy kommune 2011-2015 

• Mulighetsanalyse 11.10.2016 

• Rapport Forprosjekt ENØK, Dyrøy kommune 2014-2020 

• Rapport Varme og Infrastruktur 2014-2020 

• Søknad om infrastruktur (RDA) til prosjektet Dyrøy mikronett – ny behandling 

• Eierskapsmelding 2013 Dyrøy kommune 

• Årsrapporter Dyrøy Energi AS 

• Vedtekter Dyrøy Energi AS 

• Firmaattest, Brønnøysundregistrene 

• Innkallinger og protokoller styremøter 

• Innkallinger og protokoller generalforsamlinger 

• Sakspapirer og protokoller kommunestyret og formannskapet  

• Revisors beretning 

• Aksjekjøpsavtale 

• Avtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Energi AS om bruk av tiltakskonsulenten 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Dyrøy kommune: 

 

Offentlige anskaffelser                                                     2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap   

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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KomRev NORD IKS Dyrøy Energi AS 

 

Side: 30 
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Kontrollutvalget i Dyrøy kommune 

 

Særutskrift 

FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 
KONTROLLUTVALGET Kommunehuset,  

møterom 2 
26.2.2019 

Fra sak: 
Til sak: 

01/19 
09/19 

Fra kl.:     
Til kl.: 

10:00 
13:00 

 
Følgende medlemmer møtte: 

Per Gunnar Cruickshank (leder)  
Steinar Brå (vara for Tom Erik Forså)  
Anne Larsen  

 
IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: 
 
 
MELDT FORFALL: 
Tom Erik Forså 

 

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
Rådmann Tore Uthaug 
 
Aud Kastnes fra administrasjonen var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak 
05/19 – 06/19. 

 
FRA SEKRETARIATET MØTTE: 
Thomas Jensen 

ANDRE: 
Ordfører Marit A. Espenes 
 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik fra KomRev NORD IKS 

 
 

Sak nr. Sak Møtedato 
04/19 Eierskapskontroll Dyrøy Energi 

AS 
26. februar 2019 
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Innstilling til vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten fra eierskapskontroll av Dyrøy Energi AS til orientering, og 
legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Dyrøy Energi AS til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene som fremkommer i rapporten. 
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1. april 2019. 
 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik fra KomRev NORD IKS presenterte 
rapporten fra eierskapskontroll av Dyrøy Energi AS, og svarte etter presentasjonen 
tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer kom med sine synspunkter på rapporten. 
 
Rådmannen og ordføreren supplerte med kommentarer og svarte tilfredsstillende på spørsmål 
fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget fattet så følgende 
  
VEDTAK: 
Kontrollutvalget tar rapporten fra eierskapskontroll av Dyrøy Energi AS til orientering, og 
legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Dyrøy Energi AS til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene som fremkommer i 

rapporten. 
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1. juni 2019. 
Enstemmig vedtak 
 

Kontrollutvalget Dyrøy kommune 26. februar 2019 

 

 

Per Gunnar Cruickshank 

Kontrollutvalgets leder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 614 

Saksmappe: 2017/1257 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 08.04.2019 

 

 
Saksframlegg 

Dyrøy omsorgssenter - oppstart av 

byggeprosjekt 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 24/19 11.04.2019 
   

 

Vedlegg 
1 201571 Milepælplan rev 230319 
2 Side1_4 fra 201571 Dyrøy Sykehjem - utvidelse og ombygg 040419 
3 Side1_4 fra 201909 Dyrøy Omsorgsboliger 040419 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar oppstart av byggeprosjektet Dyrøy omsorgssenter i tråd med de 

rammer som her presentert i saksfremlegget 
2. Formannskapet tillegges rollen som styringsgruppe for prosjektet. 

Kort sammendrag 
Byggeprosjektet Dyrøy omsorgssenter er nå klart for oppstart. Prosjektet deles opp i flere 
entrepriser, hvor riving vil være den første og hvor oppstart forutsettes i juni 2019. Iht. 
milepælsplanen vil prosjektet i være endelig fullført før uke 50/2021.Prosjektet har en samlet 
kalkyle på kr. 82 624 928,-.  
 

Saksutredning 

Prosessen med renovering/nybygg ved Dyrøy omsorgssenter har pågått siden 2012. Flere 
løsninger har vært presentert, etter noen omveier har kommunen og Husbanken blitt enige om en 
løsning som nå danner grunnlaget for den planlagte gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet 
har vært behandlet politisk i flere omganger, samt orienter om status, senest i kommunestyret 
den 28.02.2019. 
Milepæler 
Prosjektering og planlegging av gjennomføring ble påbegynt før jul 2018, og er nå kommet så 
langt at man kan presentere en milepælsplan for gjennomføring av tiltaket i sin helhet. Prosessen 
knyttet til en slik planlegging har etter rådmannens vurdering vært grundig, hvor forsvarlig drift 
av sykehjemmet i byggeperioden har stått sentralt i vurdering av løsning og rekkefølge. En 
detaljert milepælsplan følger som vedlegg, og som har en samlet tidsakse fra nå av og frem til 
uke 50/2021. Byggetiden kan i utgangspunktet oppfattes som unaturlig lang, men nettopp for å 
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sikre et godt samspill mellom drift av sykehjemmet og utbygging, velger man å dele opp 
entreprisene i flere kontrakter som følgende: 
 
 

1. Rivearbeider - totalentreprise 
2. Bygging av omsorgsboliger – totalentreprise 
3. Bygging av ny fløy sykehjemmet og rehabilitering av resterende del av sykehjemmet – 

totalentreprise (milepælsplanen forutsetter en styring av gjennomføring slik at nybygg 
ferdigstilles før rehabilitering påbegynnes). 

4. Utenomhusarbeid (veier og plasser) – totalentreprise  
 
 
I tillegg forutsettes engasjert et byggherreombud for styring av prosjektet fra ovennevnte pkt. 2 
til sluttføring, samt en engasjert lovpålagt uavhengig kontrollør 
 
Budsjett 
Rådgivergruppen har utarbeidet et budsjett som er fordelt på henholdsvis nybygg/rehab. 
sykehjem og omsorgsboliger. Disse følger som vedlegg til saken. Rådgivergruppen presiserer at 
dette er et overslag som er utarbeidet ut fra markedserfaringer på landsbasis for tilsvarende bygg. 
Endelig kostnadsbilde som legges til grunn for finansieringssøknad til Husbanken vil være 
anbudssummene på hver enkelt entreprise, hvor søknad fremmes enkeltvis når anbudssum 
foreligger. Budsjettets hovedsummer er som følgende: 
 
Omsorgsboliger  Kr. 25 845 840,- 
Sykehjemmet – riving, ny fløy og rehabilitering av resterende Kr. 56 779 140,- 
SUM Kr. 82 624 980,- 

 
Budsjettet samlede sum forutsettes å fange opp prosjektet totale omfang som beskrevet ovenfor, 
med de forbehold som der er nevnt. Fra rådgivergruppens side er det også presisert at har ønsket 
å legge inn nødvendige marginer i den kalkylen som er presentert. 
 
Husbankens regler tilsier at bygging av omsorgsboliger berettiger 45% støtte og for sykehjem 
med heldøgns omsorg vil det være tilsvarende 55%. Omsorgsboliger er å betrakte som 
utleieobjekt som berettiger husleie fra beboerne. 
 
I investeringsbudsjettet er det samlet satt av 30 mill. til prosjektet (10 mill. i 2019 og 20 mill. i 
2020). Dersom samlet kostnad blir tilsvarende budsjett og prosjektet oppnår optimal støtte, vil 
det kreve en egenfinansiering på ca. 40 mill. 
 

Administrasjonens vurdering 
Behovsvurdering 
Bygningsmassen som skal rives er nedslitt og tilfredsstiller ikke moderne krav til utforming av 
sykehjemsrom. Den planlagte utbyggingen vil være et viktig tiltak for eldreomsorgen i Dyrøy 
kommune sett i et perspektiv frem mot 2040. Det gjelder både oppgradering av sykehjemmet, og 
ikke minst bygging av sju nye omsorgsboliger som vil erstatte hyblene ved omsorgssenteret. 
Utforming og plassering gir pasientene mulighet for et verdig liv, der helsehjelpen også kan 
koordineres med omsorgssenteret. Boligene vil være tilrettelagt en pasientgruppe som har et 
hjelpe-/bo behov som overskrider mulighetene i vanlige omsorgsboliger. 
Ut over det å høyne kvaliteten på bygningsmassen, så vil tilrettelegging for digitale løsninger og 
velferdsteknologi være en viktig del av prosjektet som skal bidra til mere effektive (og 
pasientvennlige) løsninger i eldreomsorgen. 
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I institusjonen legges det fortsatt opp til 24 plasser med sykehjemsstandard. Driftsmessig bør en 
andel av disse øremerkes korttid/avlastning for å imøtekomme behov for observasjon/utredning, 
avlastning, rehabilitering og tilgjengelig plass for øyeblikkelig hjelp (i forhold til pleiebehov). 
Disse tilbudene vil være i tråd med at flere oppgaver løses lokalt, samt at innbyggerne settes i 
stand til å bo lengre hjemme. Bruken av plassene tilordnes den demografiske og pasientmessige 
utviklingen i årene som kommer. 
Kapasitetsbehovet frem mot 2040 vurderes som dekket på denne måten. Det forutsetter dog at 
prognosen om at eldres helse vil gjøre at de kan bo lenger hjemme, samtidig som en 
tilrettelegging gjennom teknologiske løsninger kan bidra til dette. Som det fremkommer i 
nedenfor stående matrise, så vil antall eldre over 80 år fordoble seg frem til 2040. 
 
Fremskrevet demografi for Dyrøy – SSB 2019: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prosjektorganisering 
Samtlige kontrakter i prosjektet forutsettes gjennomført som totalentreprise iht. NS 8407. 
Totalentreprenøren har da ansvar for alle fag i gjennomføringen av tiltaket og har også ansvaret 
for detaljprosjektering. I praksis vil det si at etter at etter at entreprenør er kontrahert så er 
ansvaret for gjennomføring overlatt til denne innenfor de rammer som kontrakt og beskrivelse 
angir. Det vil gjelde løsninger, fremdrift, organisering osv. Byggherres løpende oppfølging og 
ansvar er derved betydelig redusert i forhold til såkalt byggherrestyrt entreprise. Samtidig er det 
viktig at byggherre har kontroll på at leveransen skjer innenfor kontraktens rammer og øvrig 
lovverk som byggherre har ansvar for. Rådmannen mener derfor at det bør engasjeres et 
byggherreombud som har god kompetanse på gjennomføring av totalentreprise og gjerne 
spisskompetanse på sykehjemsutbygging. NS 8407 forutsetter også at byggherre har en dedikert 
person som innehar denne ombudsrollen. Dette løses best ved å innhente tilbud fra 
prosjektlederfirma som har dette som sitt tjenesteområde. 
 
Som styringsgruppe for prosjektet forutsettes det fra rådmannens side at denne funksjonen 
tillegges formannskapet. Vedtak knyttet til utlysning av anbud, kontrahering og budsjettering for 
hver enkelt entreprise innenfor den totale budsjettramme som er vedtatt, gjøres da av 
styringsgruppa og dette danner rammen for den administrative gjennomføringen av prosjektet. 
Status rapporteres til kommunestyret i hvert møte. 
 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 
 
 
  

Alder 2019 2025 2030 2035 2040 
18-49 år 392 341 330 316 303 
50-66 år 285 274 233 228 197 
67-79 år 209 217 221 195 187 
80-89 år 65 79 102 115 126 

90 år og eldre 14 14 15 23 28 
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Tidligere vedtak 
 
Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2016 PS 66/16 
1.Rådmannen bes iverksette nødvendige tiltak for tilbygging og renovering av Dyrøy 
omsorgssenter ihht alt. 6.3, der Dyrøy kommune er byggherre.  
2. Rådmannen bes avklare Boligstiftelsens deltakelse i prosjektet, jf. vedtak i KS 16/6-14, PS 
33/14: Oppgave og ansvarsfordeling avklares i avtale mellom partene.  
3. Rådmannen bes jobbe videre med spørsmål stilt i møtet: - Driftskonsekvenser - Antall 
sykehjemsplasser/omsorgsboliger - Overbygging (snømåking osv). - Plassering frittstående 
boliger, begrunnelse - Leieinntekter - Langsiktige økonomiske konsekvenser 
 
 
Vedtak i Eldrerådet – 21.03.2018: 
Eldrerådet går inn for alt. 6.2.  
Begrunnelse:  
 Trygghet for brukerne å være nærmest mulig fellesskapet.  
 Kort vei for helsepersonalet m.t.p. hjelp og tilsyn.  
 Kort avstand til matservering om brukerne ønsker det.  
 
Vedtak i Eldrerådet – 20.03.2019 PS 6/19: 
Dyrøy Eldreråd stiller seg bak utkast til sykehjem og omsorgsboliger slik de foreligger. Det godtas også at 
endringer gjøres i ettertid som følge av bygningstekniske utfordringer. 
 
Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 17.04.2018, sak 6/2018: 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ser det som ønskelig at omsorgsboliger for 
mennesker med behov for pleie og omsorg plasseres i umiddelbar nærhet av Dyrøy 
omsorgssenter. Omsorgssenteret er ikke bare et sykehjem, men også en sosial arena der man 
treffer gamle kjente. Der man kan kjøpe seg et måltid og delta på arrangementer. Opplevelsen 
av trygghet vil være større og samtidig ivaretas muligheten for å leve et selvstendig liv. 
Trygghet oppnås gjennom visshet om at man blir ivaretatt når behovet er der. 
Nær plassering har ikke noen innvirkning på nærhet til butikk og gangstier som leder dit. Tvert 
imot vil den avstanden være kortere enn ved de andre fremlagte løsninger. 
Rådet velger også å understreke at kommunenes utfordringer i forhold til tilgang på kvalifisert 
helsepersonell i framtida underbygger behovet for utstrakt tilpasning av boliger og plassering av 
disse. 
I forhold til de fremlagte skisser, vurderes skisse nummer 6.2 som den mest fornuftige løsning 
der hensynet til beboerne, etter rådets syn, er ivaretatt på en god måte. 
 
 
Vedtak i råd for funksjonshemmede 22.02.2019 sak 2019/203-5 
 
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne stiller seg bak utkast til sykehjem (og omsorgsboliger) 
slik de foreligger. Det godtas også at endringer gjøres i ettertid som følge av bygningstekniske 
utfordringer. 
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Prosjekt: Dyrøy SYKOMS Dato: 20.03.2019

Milepælplan Rev. Dato: 23.03.2019

1

Prosjekteringsgruppemøte med SHA PGL på SKYPE uke 10/2019: Koordinering 

alle rådgiverfag. Deretter avholdes prosjekteringsmøter hver 14. dag via Skype. 

Byggherre deltar ved behov/ønske. Fast ukedag bestemmes partallsuker

2 Søknad om rivingav eksisterende bygg uke 14/15

3 Anbud ut riving: uke 17

4 Anbud ut nye Omsorgsboliger: uke 18

5 Rammesøknad OMS-boliger uke 18

6 Anbud inn riving: uke 21

7 Kontrahering og kontrakt riving: uke 22

8 Fraflytting Sør-stua og hybler, tømming av verdier uke 22-24

9 Byggestart riving: (så tidlig som mulig oppstart nybygg = unngå vinterarbeid) uke 25

10 Anbud inn nye Omsorgsboliger: uke 27

11 Forutsatt Kontrahering og kontrakt: uke 27

12 Søknad Husbanken OMS-boliger uke 27

13 Ferdigstill rivearbeider inklusive sikring av tomt uke 28-29

14 Ferieavvikling: uke 29-32

15

Oppstart videre prosjektering ny sykehjemsfløy og renovering/ombygging eksisterende 

bygningsmasse: uke 32

16 Byggestart OMS-boliger uke 32

17 IG-søknad 1 OMS: (ansvar Totalentreprenør) uke 34

18 Anbud ut nye Ny sykehjemsfløy/ombygg eksist: uke 49

19 Anbud inn nye Ny sykehjemsfløy/ombygg eksist: uke 08/2020

20 Forutsatt Kontrahering og kontrakt Ny sykehjemsfløy/ombygg eksist: uke 12/2020

21 Søknad Husbanken Ny sykehjemsfløy/ombygg eksist uke 12/2020

22 Ferdigstillelse nye Omsorgsboliger: (uke må avklares) vår 2020

23 IG-søknad 1 Ny sykehjemsfløy/ombygg eksist: (ansvar Totalentreprenør) uke xx/2020

24 Byggestart ny sykehjemsfløy og renovering/ombygging eksisterende bygningsmasse: uke XX/2021

25 Ferdigstillelse ny sykehjemsfløy/ombygg eksisterende bygningsmasse: uke 50/2021?
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ISY Calcus

Prosjektbok

inkl. prislinjer

Versjon 7.4.1

stein hamre arkitektkontor as

Stein Hamre

04.04.2019

( 13:29 )

201571 Dyrøy sykehjem - utvidelse og ombygg 040419201571 Dyrøy sykehjem - utvidelse og ombygg 040419

Pris/BTA

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

13

12
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08
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06

05

04

03

02

01

Prisregulering 2 670

Usikkerhetsavsetning 5 320

Forventet tillegg 6 828

Mva 7 094

Spesielle kostnader 657

Generelle kostnader 4 115

Utendørs 843

Andre installasjoner

Tele og automatisering 1 372

Elkraft 2 375

VVS-installasjoner 3 866

Bygning 11 890

Felleskostnader 3 257

Kalkyle

4 000 000 8 000 000 12 000 000 16 000 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 3 014 186

Usikkerhetsavsetning 6 007 267

Forventet tillegg 7 709 238

Mva 8 009 690

Spesielle kostnader 742 279

Generelle kostnader 4 646 470

Utendørs 952 031

Andre installasjoner

Tele og automatisering 1 549 347

Elkraft 2 681 446

VVS-installasjoner 4 364 806

Bygning 13 425 466

Felleskostnader 3 676 915

# Konto Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 3 676 915 3 256,5 13,8%

02 Bygning 13 425 466 11 890,4 50,4%

03 VVS-installasjoner 4 364 806 3 865,7 16,4%

04 Elkraft 2 681 446 2 374,9 10,1%

05 Tele og automatisering 1 549 347 1 372,2 5,8%

06 Andre installasjoner 0 0,0 0,0%

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 25 697 979 22 759,7 96,4%

07 Utendørs 952 031 843,2 3,6%

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 26 650 010 23 602,9 100,0%

08 Generelle kostnader 4 646 470 4 115,2 17,4%

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 31 296 481 27 718,1 117,4%

09 Spesielle kostnader 742 279 657,4 2,8%

10 Mva 8 009 690 7 093,9 30,1%

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 40 048 449 35 469,4 150,3%

11 Forventet tillegg 7 709 238 6 827,8 28,9%

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 47 757 687 42 297,1 179,2%

12 Usikkerhetsavsetning 6 007 267 5 320,4 22,5%

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 53 764 955 47 617,5 201,7%

13 Prisregulering 3 014 186 2 669,5 11,3%

SUM Kalkyle 56 779 140 50 287,1 213,1%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

UMA Utvendig mark 1 500 m2

BYA Bebygd areal 1 129 m2

BTA Brutto areal 1 129 m2

BTV Brutto volum 4 100 m3

YOM Yttervegg over mark 638 m2

INV Innervegg 1 042 m2

N2 INV/BTA 0,57
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INNHOLDSFORTEGNELSEINNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold Pris Pris/m2 m2 BTA Side
201571 Dyrøy sykehjem - utvidelse og ombygg 04041956 779 140 50 287,1 1 129,1 003

Delprosjekter :     
Utendørs 2 029 464 0,0 0 006
Eksist sykehjem - ombygg innvendig fellesarealer 10 163 125 28 628,5 355 018
Ny fløy Sykehjem - 8 pasientrom, kjøkken og stue 30 152 027 53 603,6 562,5 039
Utvid eksist Sykehjem - 2 pasientrom, kjøkken og stuer14 434 524 68 216,1 211,6 065
INDEX(Prislinjer)    091

002201571 Dyrøy sykehjem - utvidelse og ombygg 040419
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.04.2019

stein hamre arkitektkontor as Stein Hamre

PROSJEKT : 201571 Dyrøy sykehjem - utvidelse og ombygg 040419

TOTALT 4 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 327     PRIS: 56 779 140     BTA: 1 129,1     PRIS/BTA: 50 287,1

stein hamre arkitektkontor as Stein Hamre

PROSJEKT : 201571 Dyrøy sykehjem - utvidelse og ombygg 040419

TOTALT 4 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 327     PRIS: 56 779 140     BTA: 1 129,1     PRIS/BTA: 50 287,1

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall

01 Felleskostnader 3 676 915 3 256,5 13,8% 22

02 Bygning 13 425 466 11 890,4 50,4% 180

03 VVS-installasjoner 4 364 806 3 865,7 16,4% 16

04 Elkraft 2 681 446 2 374,9 10,1% 16

05 Tele og automatisering 1 549 347 1 372,2 5,8% 19

06 Andre installasjoner 0 0,0 0,0% 0

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 25 697 979 22 759,7 96,4% 253

07 Utendørs 952 031 843,2 3,6% 15

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 26 650 010 23 602,9 100,0% 268

08 Generelle kostnader 4 646 470 4 115,2 17,4% 34

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 31 296 481 27 718,1 117,4% 302

09 Spesielle kostnader 742 279 657,4 2,8% 4

10 Mva 8 009 690 7 093,9 30,1% 4

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 40 048 449 35 469,4 150,3% 310

11 Forventet tillegg 7 709 238 6 827,8 28,9% 5

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 47 757 687 42 297,1 179,2% 315

12 Usikkerhetsavsetning 6 007 267 5 320,4 22,5% 4

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 53 764 955 47 617,5 201,7% 319

13 Prisregulering 3 014 186 2 669,5 11,3% 8

 SUM Kalkyle 56 779 140 50 287,1 213,1% 327

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh
UMA Utvendig mark 1 500 m2
BYA Bebygd areal 1 129 m2
BTABTA Brutto arealBrutto areal 1 1291 129 m2m2
BTV Brutto volum 4 100 m3
YOM Yttervegg over mark 638 m2
INV Innervegg 1 042 m2
N2 INV/BTA 0,57  

Pris/BTA

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 2 670

Usikkerhetsavsetning 5 320

Forventet tillegg 6 828

Mva 7 094

Spesielle kostnader 657

Generelle kostnader 4 115

Utendørs 843

Andre installasjoner

Tele og automatisering 1 372

Elkraft 2 375

VVS-installasjoner 3 866

Bygning 11 890

Felleskostnader 3 257

Sykehjem

I modellprosjektet er det inkludert:
- utendørsarbeider
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- finanskostnader (byggelån)
- tomtekostnader (bygging)

I modellprosjektet er det ikke inkludert:
- løst inventar
- tomtekostnader (erverv)
- Finansiering
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.04.2019

stein hamre arkitektkontor as Stein Hamre

PROSJEKT : 201571 Dyrøy sykehjem - utvidelse og ombygg 040419

TOTALT 4 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 327     PRIS: 56 779 140     BTA: 1 129,1     PRIS/BTA: 50 287,1

stein hamre arkitektkontor as Stein Hamre

PROSJEKT : 201571 Dyrøy sykehjem - utvidelse og ombygg 040419

TOTALT 4 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 327     PRIS: 56 779 140     BTA: 1 129,1     PRIS/BTA: 50 287,1

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
01.1 Rigging osv. 755 298 668,9 2,8% 4
01.2 Drift av byggeplass 1 565 138 1 386,2 5,9% 4
01.3 Byggeplassadministrasjon 1 020 530 903,8 3,8% 4
01.4 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon 63 465 56,2 0,2% 4
01.5 Provisoriske tiltak og anlegg 170 533 151,0 0,6% 2
01.6 Kapitalytelser 101 951 90,3 0,4% 4

SUM Felleskostnader 3 676 915 3 256,5 13,8% 22

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall
02.0 Riving, forberedende arbeider 180 498 159,9 0,7% 5
02.1 Grunn og fundamenter 1 758 054 1 557,0 6,6% 10
02.2 Bæresystemer 957 650 848,2 3,6% 6
02.3 Yttervegger 2 281 413 2 020,6 8,6% 24
02.4 Innervegger 2 358 346 2 088,7 8,8% 66
02.5 Dekker 2 313 729 2 049,2 8,7% 44
02.6 Yttertak 1 837 926 1 627,8 6,9% 8
02.7 Fast inventar 793 422 702,7 3,0% 3
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 312 656 276,9 1,2% 8
02.9 Andre bygningsmessige deler 631 771 559,5 2,4% 6

SUM Bygning 13 425 466 11 890,4 50,4% 180

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall
03.1 Sanitær 1 089 605 965,0 4,1% 4
03.2 Varme 842 543 746,2 3,2% 3
03.3 Brannslokking 569 799 504,6 2,1% 3
03.5 Prosesskjøling 59 124 52,4 0,2% 2
03.6 Luftbehandling 1 580 277 1 399,6 5,9% 3
03.7 Komfortkjøling 223 458 197,9 0,8% 1

SUM VVS-installasjoner 4 364 806 3 865,7 16,4% 16

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 379 051 335,7 1,4% 3
04.2 Høyspent forsyning 1 614 1,4 0,0% 1
04.3 Lavspent forsyning 917 029 812,2 3,4% 3
04.4 Lys 949 924 841,3 3,6% 3
04.5 Elvarme 92 292 81,7 0,3% 3
04.6 Reservekraft 341 536 302,5 1,3% 3

SUM Elkraft 2 681 446 2 374,9 10,1% 16

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall
05.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering 101 397 89,8 0,4% 3
05.2 Integrert kommunikasjon 155 769 138,0 0,6% 3
05.3 Telefoni og personsøkning 83 404 73,9 0,3% 3
05.4 Alarm og signal 423 777 375,3 1,6% 3
05.5 Lyd og bilde 125 948 111,5 0,5% 3
05.6 Automatisering 659 051 583,7 2,5% 4

SUM Tele og automatisering 1 549 347 1 372,2 5,8% 19

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall
07.1 Bearbeidet terreng 67 729 60,0 0,3% 1
07.3 Utendørs VVS 162 552 144,0 0,6% 1
07.4 Utendørs elkraft 128 457 113,8 0,5% 2
07.6 Veier og plasser 133 510 118,2 0,5% 4
07.7 Parker og hager 459 783 407,2 1,7% 7

SUM Utendørs 952 031 843,2 3,6% 15

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
08.1 Prosjektering/utredninger i tidligfase 96 767 85,7 0,4% 3
08.2 Prosjektering 2 721 433 2 410,3 10,2% 19
08.3 Administrasjon 1 309 788 1 160,0 4,9% 4
08.4 Bikostnader 115 772 102,5 0,4% 4
08.5 Forsikringer, gebyrer, o.l. 402 711 356,7 1,5% 4

SUM Generelle kostnader 4 646 470 4 115,2 17,4% 34

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
09.3 Finansiering 742 279 657,4 2,8% 4

SUM Spesielle kostnader 742 279 657,4 2,8% 4

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall
SUM Mva 8 009 690 7 093,9 30,1% 4

11 Forventet tillegg Pris Pris/BTA Andel Antall
SUM Forventet tillegg 7 709 238 6 827,8 28,9% 5

12 Usikkerhetsavsetning Pris Pris/BTA Andel Antall
SUM Usikkerhetsavsetning 6 007 267 5 320,4 22,5% 4

13 Prisregulering Pris Pris/BTA Andel Antall
13.1 Prisregulering frem til byggestart 1 739 173 1 540,3 6,5% 4
13.2 Prisregulering i byggeperioden 1 275 012 1 129,2 4,8% 4

SUM Prisregulering 3 014 186 2 669,5 11,3% 8

004201571 Dyrøy sykehjem - utvidelse og ombygg 040419

2
0

1
5

7
1

 D
y

rø
y

 s
y

k
e

h
je

m
 -

 u
tv

id
e

ls
e

 o
g

 o
m

b
y

g
g

 0
4

0
4

1
9

221



ISY Calcus

Prosjektbok

inkl. prislinjer

Versjon 7.4.1

stein hamre arkitektkontor as

Stein Hamre

04.04.2019

( 13:42 )

201909 Dyrøy Omsorgsboliger 040419201909 Dyrøy Omsorgsboliger 040419

Pris/BTA

4 000 8 000 12 000 16 000 20 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 1 919

Usikkerhetsavsetning 3 891

Forventet tillegg 5 893

Mva 8 590

Spesielle kostnader 568

Generelle kostnader 4 148

Utendørs 2 013

Andre installasjoner 114

Tele og automatisering 1 439

Elkraft 1 823

VVS-installasjoner 2 796

Bygning 17 862

Felleskostnader 3 596

Kalkyle

2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 907 282

Usikkerhetsavsetning 1 840 152

Forventet tillegg 2 786 924

Mva 4 062 296

Spesielle kostnader 268 815

Generelle kostnader 1 961 581

Utendørs 952 031

Andre installasjoner 54 091

Tele og automatisering 680 519

Elkraft 862 307

VVS-installasjoner 1 322 189

Bygning 8 447 068

Felleskostnader 1 700 584

# Konto Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 1 700 584 3 596,1 12,1%

02 Bygning 8 447 068 17 862,3 60,3%

03 VVS-installasjoner 1 322 189 2 795,9 9,4%

04 Elkraft 862 307 1 823,4 6,2%

05 Tele og automatisering 680 519 1 439,0 4,9%

06 Andre installasjoner 54 091 114,4 0,4%

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 13 066 759 27 631,1 93,2%

07 Utendørs 952 031 2 013,2 6,8%

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 14 018 790 29 644,3 100,0%

08 Generelle kostnader 1 961 581 4 148,0 14,0%

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 15 980 370 33 792,3 114,0%

09 Spesielle kostnader 268 815 568,4 1,9%

10 Mva 4 062 296 8 590,2 29,0%

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 20 311 482 42 950,9 144,9%

11 Forventet tillegg 2 786 924 5 893,3 19,9%

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 23 098 406 48 844,2 164,8%

12 Usikkerhetsavsetning 1 840 152 3 891,2 13,1%

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 24 938 558 52 735,4 177,9%

13 Prisregulering 907 282 1 918,5 6,5%

SUM Kalkyle 25 845 840 54 653,9 184,4%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

UMA Utvendig mark 1 500 m2

BYA Bebygd areal 473 m2

BTA Brutto areal 473 m2

BTV Brutto volum 1 505 m3

YOM Yttervegg over mark 295 m2

INV Innervegg 417 m2

N2 INV/BTA 0,62

222



INNHOLDSFORTEGNELSEINNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold Pris Pris/m2 m2 BTA Side
201909 Dyrøy Omsorgsboliger 040419 25 845 840 54 653,9 472,9 003

Delprosjekter :     
Utendørs OMS 1 755 939 0,0 0 006
Boder 555 267 13 003,9 42,7 018
Omsorgsbolig - passivhus 23 534 634 54 706,3 430,2 031
INDEX(Prislinjer)    054
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.04.2019

stein hamre arkitektkontor as Stein Hamre

PROSJEKT : 201909 Dyrøy Omsorgsboliger 040419

TOTALT 3 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 155     PRIS: 25 845 840     BTA: 472,9     PRIS/BTA: 54 653,9

stein hamre arkitektkontor as Stein Hamre

PROSJEKT : 201909 Dyrøy Omsorgsboliger 040419

TOTALT 3 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 155     PRIS: 25 845 840     BTA: 472,9     PRIS/BTA: 54 653,9

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall

01 Felleskostnader 1 700 584 3 596,1 12,1% 15

02 Bygning 8 447 068 17 862,3 60,3% 68

03 VVS-installasjoner 1 322 189 2 795,9 9,4% 5

04 Elkraft 862 307 1 823,4 6,2% 8

05 Tele og automatisering 680 519 1 439,0 4,9% 7

06 Andre installasjoner 54 091 114,4 0,4% 1

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 13 066 759 27 631,1 93,2% 104

07 Utendørs 952 031 2 013,2 6,8% 15

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 14 018 790 29 644,3 100,0% 119

08 Generelle kostnader 1 961 581 4 148,0 14,0% 18

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 15 980 370 33 792,3 114,0% 137

09 Spesielle kostnader 268 815 568,4 1,9% 3

10 Mva 4 062 296 8 590,2 29,0% 3

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 20 311 482 42 950,9 144,9% 143

11 Forventet tillegg 2 786 924 5 893,3 19,9% 3

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 23 098 406 48 844,2 164,8% 146

12 Usikkerhetsavsetning 1 840 152 3 891,2 13,1% 3

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 24 938 558 52 735,4 177,9% 149

13 Prisregulering 907 282 1 918,5 6,5% 6

 SUM Kalkyle 25 845 840 54 653,9 184,4% 155

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh
UMA Utvendig mark 1 500 m2
BYA Bebygd areal 473 m2
BTABTA Brutto arealBrutto areal 473473 m2m2
BTV Brutto volum 1 505 m3
YOM Yttervegg over mark 295 m2
INV Innervegg 417 m2
N2 INV/BTA 0,62  

Pris/BTA

4 000 8 000 12 000 16 000 20 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 1 919

Usikkerhetsavsetning 3 891

Forventet tillegg 5 893

Mva 8 590

Spesielle kostnader 568

Generelle kostnader 4 148

Utendørs 2 013

Andre installasjoner 114

Tele og automatisering 1 439

Elkraft 1 823

VVS-installasjoner 2 796

Bygning 17 862

Felleskostnader 3 596

Omsorgsbolig i 1 etasje

I modellprosjektet er det  inkludert:
- utendørsarbeider
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- finanskostnader (byggelån)

I modellprosjektet er det ikke inkludert:
- løst inventar
- tomtekostnader (erverv)
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.04.2019

stein hamre arkitektkontor as Stein Hamre

PROSJEKT : 201909 Dyrøy Omsorgsboliger 040419

TOTALT 3 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 155     PRIS: 25 845 840     BTA: 472,9     PRIS/BTA: 54 653,9

stein hamre arkitektkontor as Stein Hamre

PROSJEKT : 201909 Dyrøy Omsorgsboliger 040419

TOTALT 3 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 155     PRIS: 25 845 840     BTA: 472,9     PRIS/BTA: 54 653,9

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
01.1 Rigging osv. 343 433 726,2 2,4% 3
01.2 Drift av byggeplass 813 585 1 720,4 5,8% 3
01.3 Byggeplassadministrasjon 453 559 959,1 3,2% 3
01.4 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon 36 003 76,1 0,3% 3
01.6 Kapitalytelser 54 004 114,2 0,4% 3

SUM Felleskostnader 1 700 584 3 596,1 12,1% 15

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall
02.0 Riving, forberedende arbeider 439 072 928,5 3,1% 1
02.1 Grunn og fundamenter 719 451 1 521,4 5,1% 8
02.2 Bæresystemer 532 207 1 125,4 3,8% 3
02.3 Yttervegger 1 180 834 2 497,0 8,4% 12
02.4 Innervegger 863 013 1 824,9 6,2% 11
02.5 Dekker 921 343 1 948,3 6,6% 11
02.6 Yttertak 1 666 716 3 524,5 11,9% 8
02.7 Fast inventar 1 284 999 2 717,3 9,2% 5
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 432 473 914,5 3,1% 5
02.9 Andre bygningsmessige deler 406 962 860,6 2,9% 4

SUM Bygning 8 447 068 17 862,3 60,3% 68

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall
03.1 Sanitær 419 824 887,8 3,0% 1
03.2 Varme 268 459 567,7 1,9% 1
03.3 Brannslokking 208 102 440,1 1,5% 1
03.5 Prosesskjøling 10 953 23,2 0,1% 1
03.6 Luftbehandling 414 852 877,3 3,0% 1

SUM VVS-installasjoner 1 322 189 2 795,9 9,4% 5

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 281 089 594,4 2,0% 2
04.3 Lavspent forsyning 255 917 541,2 1,8% 3
04.4 Lys 284 216 601,0 2,0% 2
04.5 Elvarme 41 084 86,9 0,3% 1

SUM Elkraft 862 307 1 823,4 6,2% 8

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall
05.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering 245 283 518,7 1,7% 2
05.2 Integrert kommunikasjon 38 337 81,1 0,3% 1
05.3 Telefoni og personsøkning 24 799 52,4 0,2% 1
05.4 Alarm og signal 149 475 316,1 1,1% 1
05.5 Lyd og bilde 39 315 83,1 0,3% 1
05.6 Automatisering 183 310 387,6 1,3% 1

SUM Tele og automatisering 680 519 1 439,0 4,9% 7

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall
06.5 Avfall og støvsuging 54 091 114,4 0,4% 1

SUM Andre installasjoner 54 091 114,4 0,4% 1

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall
07.1 Bearbeidet terreng 67 729 143,2 0,5% 1
07.3 Utendørs VVS 162 552 343,7 1,2% 1
07.4 Utendørs elkraft 128 457 271,6 0,9% 2
07.6 Veier og plasser 133 510 282,3 1,0% 4
07.7 Parker og hager 459 783 972,3 3,3% 7

SUM Utendørs 952 031 2 013,2 6,8% 15

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
08.1 Prosjektering/utredninger i tidligfase 47 547 100,5 0,3% 1
08.2 Prosjektering 1 309 947 2 770,0 9,3% 10
08.3 Administrasjon 399 685 845,2 2,9% 2
08.4 Bikostnader 45 039 95,2 0,3% 2
08.5 Forsikringer, gebyrer, o.l. 159 362 337,0 1,1% 3

SUM Generelle kostnader 1 961 581 4 148,0 14,0% 18

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
09.3 Finansiering 268 815 568,4 1,9% 3

SUM Spesielle kostnader 268 815 568,4 1,9% 3

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall
SUM Mva 4 062 296 8 590,2 29,0% 3

11 Forventet tillegg Pris Pris/BTA Andel Antall
SUM Forventet tillegg 2 786 924 5 893,3 19,9% 3

12 Usikkerhetsavsetning Pris Pris/BTA Andel Antall
SUM Usikkerhetsavsetning 1 840 152 3 891,2 13,1% 3

13 Prisregulering Pris Pris/BTA Andel Antall
13.1 Prisregulering frem til byggestart 467 826 989,3 3,3% 3
13.2 Prisregulering i byggeperioden 439 456 929,3 3,1% 3

SUM Prisregulering 907 282 1 918,5 6,5% 6
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